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LOAAd

صشوفشتىفيالسلفحققهاعظيمةبمنجزاتلافحسفرالقديمالعراق/حضارة

تنصيلاعصور.أحدثتوضحتقدالراندينوادىبلادالسياسىالتاد-كانلىاذا/.المعرفة

الماضىالقرنمنتصفمنابتدا:،ويابليةسومرية،وثانورشمنأريةمننشر.تممابفضل

وتبينتمعالمهاتجلتقدالأخرىهىالرافدينحضارةكانتداذا،الحالىالقرنوخكل

الأمورمنكثيزانعرفاليمأصبحنابحيثاك!مريةوإلمكتخمفاتالوثانقهذ.بفضلاصالتها

فإن!والآشوريةوالبابليةالسوبريةالعصورفىالفردانيومية6ال!ياعنالدثيقةالتفصيلية

تعوضأزمانلىالتحلياتتجواجهةعلىثدرتهاإبرازالحضار،-بهدفلهذهفاحصةدراس!

شعوبفىالحضار6هذهتر!الذىالأثرمدىتوضمح!يهلدالأجنبى!حتكلاقطر!يها

فىحرصنالذلكوالاستقصاء.البحثمنمزيدإلىتحتاجملحةمسالةبقيت،أخرى

نتاولتالبحثمنمددبنشروقمنا،بالذاتالموضوعهذامتابعةعلىالأخيرةالسنوات

القديم.الأدنىالشرقبلدينمنصمدفيلملرلفد!كادىحضماتاثرمباشرةبصورة

لأئهكلئير8ص!كاتالموخ!وء-!طههذامئل!فىالبمثاناصريماقارئطىيمفىولا

لامتشعبموضوعنفسهالوقتفىوهو،المقارنةالتحليليةالدراسةعلىاسا!شايعتمد

والمعتقداتالفكرفى:الإنسانىالنشاطبوانبكليشملي!دبل8وامدظاهر8فىين!صر

كئير.لم&و!ايروالعلموالفنونوالأداب

وصانعيهاالحضارةبناةهو!ةت!ديدعليالبيثهذامنالأولالفصلفىحرصنالقد

هذامئلانأولهما،رنيسينلسببيندةلك!البابلمونالسومررسطمالتديمالعراقفى

فىمنجزاتمنحقتىماتناصيلمعرفةقبلالعلمىاب!ثيستو!بهضرورىأمرالتحديد

ناوثانيهما.الإنسانيةالمسيرةإغناءفىوعملئافكريابهأسهمواوماالمضارىالميدان

ال!يةتلكشأنفىاختلفواقد،مالاشورياتالسرياتطماءوهم،الموضوعفىالمختصين

تسميةعليهااسقواومستعصيةكبيرةمشكلةالسومررساصلمنحعلواأنهمحدإلي

السومرية.المثمكلة
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بلدانفىوتائيرهاالرافدفيدادىحضار8اشلمارطىالكلامقبلايض!فا!بدولن

تلللأ؟ممتارة!لمواهدخكلمناصالتهاطيالأخمواءنسلطأن،القديمالأشىالشرق

العميى.التلامير!ة&الواسعالانتشارد&دراءيكمناللأىالمباشرالسببكانتالأصالة

يكنولم،مذاكميم8لألهاالشواهدكلكمن8الاستزادبمقدورنايكنلمالحال!يطبيعة

الفصلفىنتبعناطد.المقصودالهمف!نسميعمنالمدلأنفيهاالتفصبلايضئابمقدورنا

ومئلما.الأدنىالشرقبلدانإلىالمرافىمنالمنماريةالمظاهرمنضلةانتشارلثالم!

الغربإلىالواقعةالبلدانمعالرافدفي!أدىالحضاديةالصلاتفإنالكريمالقارئسي!ظ

فىهةالتياامقانفتاحبسييغيرهامنواستمرازامتانةكثركانتمنهالفربىوالشمال

دلادىوفلسطينسوريةإلىالعراقمنكميرةحضاريةمظاهروصلتفقدولهذا.الاتباههذا

.والمورنانالأناضولجهإلىل!لكالنيل

السومرىتركااالدثالذىالأثربتوضعححصزانعنىفإنهالرايعالفصلأما

المسماريةالنصوسبئالمقارنةالمراسةخلكلمندر!العبرانين،معتقداىفىوالبابلى

لأنالتلاميراتكلكطىالشواهدابرزاختيارعلىعننااخرىمر8هنا.التوراتيةوالأسفار

ناهىمال!قيق!.التفاصيلوكئير6الممم!كمير؟،مستوردة"هاد؟دفتيهاب!تضمالأسفار

ما!قد!ر.طوالسنواتمنذالباحثينخصبة8مادزالوماكانبالذاتالفصلهذاموضوع

كانفقد.والأشورياتالسومرياتعلماءوهم،الموخ!وعبهذاالاختصاصبنوىالأمريتعلق

الذينالباحثيناولئكابرزاحد،بنسللانيامامعةفىالسومرياتأستافىكر!رالدكتور

كريمركامفض.الرافد!ينىباالدثا!راةبهاتثرتالتىالمواضيعصاضحبشكلحددوا

عامحولSume)كدم!،"السنكتابهخاتمةفىم!تصرشرحمعبذكرها

،المقدسالزواج"طقوسكتابهفىاخرىمواضيعإليهااضا!ثم،6391

(e Sacred Marriage Riteالمقامفىيهمهكانكريمرالأستادانكير.9691ثعام

ونظصهالسومرىافصبذالمقارنةتفاصيلفىالدخوللونوتحديدهاالنتانجذكرالأول

موضوعةال!قانقالتوثيقعمليةتتطلبهبذامهمامرالنصينمقارنةبلنولاعتقادنا.التوراتى

معذز8العبرانينمعكداتفىدالبابلىالسومرىاالدثاثرعندراسمماحاتفقد،البحث

زيادةويابليةسريةنصوس!رثمةاكمهاسطىمنناعديدةحالاتوفىمقارنةبنصوس

.الإيضاحلهى

الرافدين،وادىفيالأ!دادلفتى،والبابليةالسومريةعلمونالذينالأحلاءلأساتذش

حا-

http://al-maktabeh.com



الصحةجث!مررفونأحيا.هم!لن"والنفرانبار!حمةالأخرةدارإليمنهمرطلمنأدص

تهيتىفىقسهااقىZia"عبدمحمدكرمالسيدلزميلىالشكروخالمى.المميدوالعمر

المتواضع.البمثهذامسودات

له.مكروالكلئهوا!

بفداد

ا"*الممارس،"دار

عليحدلملولمعبدخئلفا:المكتور

بغدادجامعة!لملسومرياتاستاذ
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لمحتويإتلمتفاصل

مةمف

6ا+فىلالثص

الراثدين:وادىثى8الصضار8بنا

لجديونسرجنا

الونايةوال!رىالك!فإنسان.التلرشمالينينسان821حمامنالأولىالمراحل

اثعرفتمكيد:.،لسرتالمنوبفيالرسديىالسهلإليالاتمقال.الأولي

.الأشورياتطمبطياتصلمر/.التاسعالقرنمنتصدليوحضارتهمتاريحه!طى

إلىالنهابةفىالتاقيالمسما!يةال!بةرموزوطاستمساخلىالطماءمهد"

لأهماستعراضنالسررسهممن.!ا!متالمبومبضمار6صالك!دمف

له"!كا&الة-البعمال!ايجاهؤبثيدبيمبىاال!اهي!د.الأرا.

الور،ءل!ركين!ضاليانقطاعهنادهل.الرالميئلاد!مندسفىالسومت

نأهىال!صمة.مناقيلمع!.الأصائاله"اللراتمتمصطلح؟العيدوروممابت

ومنا!س!نإليترمعملورهمدانالأصلينالعرا!س!نمنالسومت

ولههاتها.خعمانممهاالسومري!االفة.القطر!ثساليكلالاستيطانكلصبقهم

المسرحطىا!متكل!رقيلماإليالسمريةالسدىتارىلىمذ

شلوتسذو."لسامية(المنرمةوريلفتهمبهمالتعريف:ا!ون.الممياسى

اقائل!بيمنطىهاد.د.المصطلحليالعلما.صاى."السامصنومصطلح

بدلطلى.د.رأيهصترامعثم"سامي+من!دلأ"مربى،مصطلحباستصال

ال!تبراى.المصمطلعلىرايهباقرطهالأستاد."سامى،لمصطلحناقذاالوماب

."سامى"منبدلأ"مئ،استمداملى

13
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000040،0000000000000035.....................-.-..........................-..........-.-.....00000000003.-..................:للكلاللصل

الراهدكق:وادى8!د؟ر

8ممنار!مواهدهىأصالتها

ا!ىJulملوصهاصناطككلس!لع!اطضلواصتضام.الاستطان!داكاى

طف.صرفياثطس!تطبظ.اكعتنكلر!هةمنأهمي:الأولى

الن!ومة.!اكلوانيالناصةدايا!ليةالسرمةالملرداىمن!دالل!لر.ملأب

ليييا!ا!ص8.ا!مملا،ات.ا!در.الن!اس.بداياع!:ا!ين

الأؤمميل!.الكريمةيإلأحياردا!ملاحالطىصمناعةييدانيييالريييطىامئلة

اياختام.ال!يةدالديةافكلعربة.العيلة.اس8في.مصصكل!ملهإلى

الامباأمرا،تة!القانونيةاالنيةالهتينمنالمتماهمية:الأسطوانية

النمت.بييالييايو!ةالم!رممة%!ديمماى.المتمفقدانحالا!ىاتضالما

مممفةدطر.اقمورمسلة:المعلردسلماهه.السر!ة8افتاصاصى.افليالإناه

فىوصلهاخكلمناالد!.ممه!:المدنطور.سين-فرامالنصرمسلة.الد

!الUL)نمرود(،لح.6سرى!ماعروصلهاكيد*م!ينة.طهامعىملممة

كسالية.لاالدينيةتوجماهكه.8ا"نىمالم!صراثوربنائهاص

ا!ا!ط!!المراسه!الطقوس.امهنةصنو!.اكهةتماثيل.مةخصانصه!المعما

العتيد6.!اولس.يماظتإكيالادا:الذت.مدم!سءكاضدالامتها

الميا8.نسان2داالكونخلق:الرئسةالمساكلليداياالينا!عضضدالمينية

للتمان!مركزاصتعراض:اقانون.مركز6مقاتىلالعسكريلأ8العقيد.والمو-

،لعيالم!مط!.السم!افافنفىافقممةالفرامةمبأ.!الهابلبةالسومر!ة

النطند*:ا!كة.8!علأمطه!مورلىتاخن،نمل.حمورابيكاننفى

لثهت.الرال!ينلادىالها!ري!هةا!ياهاقاهـ:كاهة.وتطور.المسمار!

شو!كممعالاشام.سنطر!يالملهلاضىالأل!نصرنيضالملكالنصر

دالطىالملمهاثهاء.اقا!ضةدالملا!مال!لمنصهةالسسمكوالن.االسلفمثو

تاطيالمرحى.8ثم!ة!االالملهةالأظرك!ي.اثعاصرىاكال!.ال!اكمة

ملهاملىمسة.تدت.خصانممه:الأس.!فطهاالنصيلس!تساخفي

التدمم.المرادالهبمنمكل

-09-
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شااس
الراهدمق:وا!ماحضار!أ

الت!*الأدفيالعمرق!لدانكلاثرها

رر"!ماليالمسماس!المطامتلمار.الأشيال!لميقطمانمعا+مصالمق

الراقدف!هامامونثراياطيةالفةلننطمار.مصر.ا+ماضول"العمام

ن،بابلية-سومريةمفردات.الأساييةاالعاتنى!ابلياصللماتمدرداى.بها

فيننررء-مميلاقيلصة:الأدبانتط!ار.العرييةليلنيلةانهاخطايسقد

المعمتطه.هـفلسطينالأثاخمدفىطمامالىملممة.احرا)بتيهسلطان

الصابترومضقماتالكمعانيةالأسلور6فىداثرهاتموزويعثبموىال!اصة

المفاهيممنكليرمكلفىدالصكريةالتماديةاهماقما:اليلمخمنطتالعراني!

حهفيالراضيئمادىمنحضالةاتتثي.اللماامالأثاضولرواليال!ضا!لأ

يسط!).الهابليةامب!رالة.تط(ك!،نهلأ!كلر5:"+ماضول(الع!

افيكماد!فيالرافميئمادى!ضارةاثر.ايابليةالظي!كصةوتثرهاصا!س

.العصا!؟ا!صصماني601!؟غيصع!ل!اهد.الأ!ظمالأ!

سر.ا&هـصلط!صرtinنمئال.الهماماتمالل.اسىايد!ناا&هـم!لكل

ملاعهمنالأا&.مل!للىصيونمت!ولملة!!اي!اماتيد

الثيد.واص!مكلطي!لا!له.روتكويدما-ا!ا:ال!نان*ديالرافيئ

إدلد!كرتتموز!يعثست.اخشجفئس

ا!ماءالىإيتاناصعى.!يرسيل!نالونيىاصطورتيلى،همرهاالأسفلالعالم

دراسة:الأمواتمالم.ا!نانيالأدبكلونطباتهاالسومريةالأسطور8فى

اكههبثسابمقارنتها:إيلشابنوماليالصبظ!الماصةالمعدات.مقارنة

بالنتاءتلامر.:هسيو.اثهيةالأميالصراعصالمينيةالأصطور6.لهسب

لمل!ما6يابلهةاصولدحهطىالأدوا.يصلطكابلينص.الرالمينيالعضاص!

ابسوب.قسىلىوتث!هاالرانمينلاد!اسفينالمطفصص.اودبي

.ال!نانالعلماءلىاليابليةالعلم6مرصمسز.ا!يلأارالأدورىالحيمش!ص

-1؟-
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الااببم:اسفصل

التوراأإلىسرالواحمق

منامم!التىاطق.المبران!معئفدلتفىالرافدينوادىكلاه!ضار68مر

العيرانيون.إليالراهـمينيا!دثخمها

اثىاثحد.8التررامقالأطىدالأسفا!المكو!سفوتق!فىالمستشطئرأ!

:ممتارة()شواهدال!رانمىمضقداتفىالرافديندادى!ضار8تركتها

....................................-....لالإنسانا!نخلق:الأل!المهمث

المنقود:والفردوسسنبنة:الثافىالمبمث

المكوين.سفرفىوانرهاالسومريةثنررها

ويابليةسومريةقصصثلا::الطوثأن:الثالثالمبمث

.4أ!دافىلدأبعة

السومرىالأبلىسالفلاحالراعى:الرابعالمبمث

وقابيل.هاببلوقصة

........ء...-......................-.-..-.-.............!:الضاسءالمهمث

المود.قصةفىتعثمابهوموسىسره!نب!:السادص"لمبث

..............،.......................الشرقوىمحازية:السابعالمهمث

...........................:الكوارثلانزالالربعضب:الثامقالمبث

.4التورااسفارفىواخطاثزاتركسمومرىمعتقد

-...-...............................والعبدالرببينالد!د:التاسعالمهث

...........................................الأسفلىمالعالمالموت:العاشرلمهمثا

تموز.علىالبكاء:هشرالمادىالمبحث

لتموزالمتدسالزواحإناشيد:هشرالثانىالمهمث

.لسليمانالانشادونشيد

............-.......-..........،أموربصبرهالمرالئالثالمممث
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فىلىلم!لم

الاافى!6فىاهـىكل6الحظرنجلا

وجزريو"سومريوك
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"ممعبمرطةيعرتوماالهـفأيامإلىتمتدالقدمفيموتهلورالعرافىصلمضار8

أثاراقدمالم!قبدنو!هدالقطر!ممالفىهنا.انررامةالإنسانتطمسبق!اقيا!ص!

ممافظةلىشاني!ركهفإلىنسبةشاني!ر،"إنسانسموهالدىالإنسلنلاستيطلن

نl"الوسيطالح!ى5واقديم،"الحمرىالسمونفىاأنسانطىد!ن،السليمانية

الإنسانقطعثم.مابندرالثمار!معالصميدعلىعذانهكلمعتمدلمالبتاهاحلمني!فح

معرفةإلىتوصلعندماال!ديث،المبرى"العصرأى؟اللا!قالعصرفيبلمممةخطوة

انقلإايعدالزراعةالإنسانءكيوومعريةىم.0009!دودنىالحيطناىوتدهئالزواعة

المقمعاتبالنسبةلامتطجمةاثمضحكليةتحولاتمنعنهنتيلماالإنسان8يافيلخيزا

منبدلأانتاعهتصالنذاءلمصدركي!دبهضمانإلىأدىهأنإذ9القميمةالبممصرمه

نزابدالنى،الأولىاليطاعبةالفرىعل!رنمالاسنفرارإلىادىكما،ممعهسمطفىاتمكل

.كبير8ن!اعبةقرىلعممم!الزمنبمرورعمدها

والسهـافي)الفووسالواىيصنعكانالحبريةالعصورفىالانسانانومعرود

معرفةإلىبعدتوصلقديكنلملأنه5ايضادكلاياهاومنالميار8لبمن!المقايلمط(

ضدمااخرجديذاابتكازاالسابقةابم!راتهإلىأضالىانالإنسانيلبثدلم،المعالن

ضرالتىاللحاديةلالأوعيةالألاشصناعةفىالطئ،الميلا4!بلالسابعامد!ي.يستعمل

مئها.العلماال!سىالطيقاىقيالتصيد9!هطى+موموه!كلمئها6نمهالكلطى

حلف+"دوركللروتهاإلىلتصل،"!سمونة،دررفىتطورتانالصناعههذ.!بتللم

الرقةحيثمن(سوريةشمالفىالنابورنهرمنبعتطدالأمرىالموقعإلى)نسمة

المتعددةاهوانذاتوالهنسبةوالميوانيةالأدميةالشمارفحمالحيث!نالفظرالمنناهية

السعرية-المضامنذاتالمعممداتبعضالإنسانعر!،الذراعيةالقرىهذ.ون.النابة

فىالضاتةالقوىمن8لدستزادبالخصبال!اصةالطقو!ىبعضمارسكما،الهينية

درسمدلاياتشكلطيدا!ىالأمالالهةنمئلدمىصالتمفمياتكملأمفتبثالطيمعة،

مالمكاثر.ال!صسإلهرمز5الئور

الكرفلىجود.منذالرافدينوادىشمالىفىلفسانالأولىالبداياتكانت!!ا

بينتعرفالتىالأهـلىالنراعيةا!ألدار!تىالمبدد(ق!سنةلد..-06!لي)لى

المقوماتبداتهناومن،التوالىعلى"!لف+و5!سمونة،و"هرمىبالواراباخن

ببلادالتار-!يةالعصورفيعرفتالتىالمنطقةإلىالمنوبصوببالانت!كمارالأولىالحضادية
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الجدتجل0004-045.إقا!-ع!إلمبمميالسهلفى!هإفه،بغ..!مبومر

لور(.منالنربىللساله!لافىلمميثطئئبعهك!إنى)نس!!دد!و!نعع!في

وتوصل.)النحاس(لممككماهـ!لسمبهندله!للعالقطا-الوريهابتميزافىالألهميا.بىومق

نىللننارالواسع/!ل!ثمارءلمننور؟-!نعمىرمك!ابلنذمعرنةإلىاأنسلن

النض!منبمير8الرا!يمصعةطىملض!غمهد8.منو!ا-صئممالأالفطرمنماسمةأنما.

دورفهابةحتىه؟!ولم!عئالرا!ةا!بقةزمنمنيمتد)الذىبالكابيالشبيهالعصرفى

-.0027.نصر8بمد YT)!الديد؟النناصو-لمعض!يةمنصلةبط!ري!ترنلأنهق،

ل!منلل!ونزفالمابد.سومربددفىالمضارىالمكو!لورعذ.-بعق-لناتبيزالتى

ازدالتالمصرهذافىلكنها،العامبشكهااستمرىدالوسيه()القديمالوركاهطورالعبيد

ضى.)زقور8(مصطبةطىمبنىصارالتىالعاليةالمعابدإواكلكلهركما،دذخرفةسعة

منبدلأالم!لور8باك!نلولىالمزينةالأسطوانيةالأختامأيضئاكلهر،بىبال!الشبيهالعصر

لصنعالنذافدولا3مر8لأولواستعمل.الساقيالعصرمنالمعرشةالمنبسطةالأختام

طافعإلىتحولتالتىالكبير8افرىكلواضحتطورذللإلىيضالى،الفضاريةالأواني

كوسبلةالكنابةلمح!رهوبيبال!الشببهالعصرشهدهإنحازأعظمانفىشكولا.الممن

!ااصهحت،اخراىودينيةفكريةمساكلعنلهضلأ،الحضاديةالمنعذاتهذ.%.للتد!

طوالا.!ذاضمةصورمنةالعرادفىصاش،سصيصلضعيالممونةالساتمن

المسماديةبال!باتكلصفتماقيسكمماالتىالمنطتإلينصمة،السر!الشح!

فم.en--iاليمينإلىاليسارمنولمرا4مسمارية!دات!ث)مكتبسومر

لالاله3الطومممالفىا!مضمنمزاتصكص8مطوماتالمينمنللهكمالادا

اللبهنااسمءن،دالتارينيةاالنوييةدالدراساتالشقسلهبفضل،والفنونوالفكر

عم!ر8وصتمث!قبلما!تىالنسيانطىفىرطل،التالوناكر38منانضقدكانالعفيم

هيكالتىامتانهيدالضي!ة.التمييدومهطي986؟العامحتىاى،ظتسنة

م!لمر8باممتىالتكهذاجملوقعمهمب!مثالأخرىهىتزميهمديدمنالسومررسلانبعاث

بعلمالصيعرتمامولدالسنةهذه!كمهد-فض.مه\7العامفىاى،سنة

المطرمورلكلنتيهة،دادابهاالاشوريةاالفةط!اى((Assyriology)الأشرمات

اكما،هوره،الإنيافىهذاما.ولمد.الأث!موهـههالنصوستلونفىاستعملالذىالمسمارى

من!لىالتاسعال!نيدايةمنذالمستشرقينمنطدبذلهاومضنيةطوثةمد،!صيلة
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بمضرموزلحلميدةنتانحإلىالنهايةفىمأدت5!كفند(!تر)قيكصنأمثال

ارسلGALAالعامون.برسيبوليسلى8والموثودالحطبهذاالم!ونةالفارسيةالنصوس

النصمستفيضةدراسة،لندنفىالملكةالأسم!يةالعمعيةإلىبفدادمن"رولنسق

فراتمعالنصاسمتساخننضمنبرسييو!لبسفيالمسمارىبالغطالمكئوبالفارسى

ابرتمثلالمستشرقينمنعاصر.منوب!درولنصنبرداثمرتقد.لهوتربمة

مثبت!.علميةاسسعلىالفارسىالنصرموزحليضعواانفى!تكس

بوتا.بد)،التمديدومهعلى2،18السنةفىأى،سنواتبستالتار-هذاوقبل

ولممحدودةكانتاعمالهانإلا،نينوىمدينةفىالحفر،أنذاكالموصلفىالفرنسىالقنصل

الأشوريةالعاصمةإلىالانتقالففضل،الحفرفىالاستمرارعلىيشجعهماحينهافىيجد

الحفرياتفإن.حالايةوعلى.فيهاومهمةكبيرةأناربجودسمععندما5)نمرود(الثانية

بدأعندما9SALالعامخريففيإلاواسعبشكلتبرلموالاثارالكنوزعنبطانينو!فى

أفقية،مأخرىعموديةانفاقمسعن،الوصول4استطاحيثقينمققلىفيالحفرليرد

القصرهذافىهنا.بانيبالأشورالملكقصردالىنابوالإلهومعبدسنحاريبالملكقصرإلى

العملإليليردانصرفأنبعدالمفرياتمهامإليهأسندتالذى،رسامهرمزعثر

مكتبةتشكلكانتانها-بعدفيما-ثبت"رقيمألف25علىم!يدماعلى"الدبلوهاسى

يفوتناولا.البريطانىالمتمفإلىحينهفىنمالهاتموالتي،كانببالد،ا)أشورالأشوىالملك

نينوى،فىحفرياتهخكل،ليردعليهاحصلالتىرtYIبينمنكانانهنذكرانهنا

رموزحلعلى-بعدفيما-كثيزاالمستشرقينساعدتالمدرسيةالنصوسمنءمجموعة

الأشورية.باللفةدونتالتىالمسماريةالكتابة

مننقلتقدكانتالمسماريةالنصوسمنقليلةاعداذاان،هنابالذكرالعديرمن

المهتمونلاحظوقد،نينوىفىحفرياتهليردبيدأانقبلمعتلفةأزمانشارردياإلىالعراق

أثارعلىالمنقوشةالنصوسفي"الثالث"بالصنفحينهفىعرفماقشبهانهاال!باتبتلك

رموزفك)نغير.8*\عامنيبورالمستشرقوصنفهاقداستنسخهاكانالتىبرسييوليس

مقطعيةلجماتمدوئاكانلأنهذ&،سهلأأمزايكنلمالمسماريةالكتابةمنالصنفهذا

الذى،القديمةبالفارسيةالمدون،الأول"الصنفمنالعكسعلي،مالأصواتالأشكالمتعددة

بهستون.نقشفىأيضئامنهنماذجعرفتصالذىلقطهعائيةعد"42كتابتهفىاستخدم

نا1847العاملىهتكسالمستشرقاستطاعمستفيضةدراساتفبعد،حالأيةوعلى
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فقشلىالأشورىالنصلىالمسماديةالعداتمنلعددالصوتيةالقيمبعضيمدد

سنداتبثلاثذلك!يعد.دكل!ة(الاشورية)فىانا"5الضميريقرأاناستطاعكمابهستون،

النصلقراتتمهيذاالأهعيةمنك!قدرعلىكانتحقانقإلىالمستشرقهذاتوصل

هعانيةليست)الاشررى(الثصقدو!فيالمستع!لةالعصاتانهمكسلاحظإذ.الاشورى

سيةمقاطعهيدانما-القدي!الفارسىالنصفىالعالعلبهمماالعكسعلىأى-

!رفاوصصح!ر!علة!ر!منمكوفةصوتيةمقاطعتمثلالعلا!اتوان،ورمزية

علة..وحرفصحيح

إيرانإلىبفدادمنبالسلررولنسنالمستشرققام!قد،هتكسإليهتوصللماونتيجة

.سطزاMمنمالمكونبهستوننقشمن)الاشورى(النصداستنسخ،أخرىمر-

مانمسماديةعلامة015من!ثرالصوتيةالقيميمدد)نالنهايةفىرولنسنماستطاع

)أىجذ!يةبلفةمدونانهواضمااصبحالذىالنصمنومعناهاكلمة002قرامةيعرف

.سابفا(يمسونهاكانواكماسامية

ISعامانذكرنا.انسبق % AoVبعلماليومبعرتلمابالنسبةصاسئاعائان

.لندنفىالملكيةالاسيويةالحمعيةإلي،تلبوتالمستشرقارسلالعامهذاففى.الأشوريات

منكلدممنالجمعيةعلىواقترح،الأل!تمدثمبلسرالأشورىالملكنصوسلأحدترجمة

الد!ةوومهت،اقتراحهاليمعيةوقهلت.نفسهالنصترحمةفىليسهماوهتكسرولنسن

فىمتحصصةلتقارنتانويعد.ايضئاابرتالمستشرقإلى.وهتكسرولنسنعنفضلا

التوصلعنحينهفىفاعلنت"ممعاربةوجدتها،الاشورىللنصالأربعالترجماتالجمعية

.الأشورياتبعلماليميعرفما!يداية،المسماريةاللتابةرموزحلإلى

ال!طم!ترعوهممنبشانهتكسالمستشرقتراودالشكوكبداتماوسرعان

"العذريون،يكونانفىيشكانهفيهقالبطهتكسالقى0185العامففى2المسمارى

ولالفتهمطبيعةينلالأئه،الخطهذااخترعواالذينهمواشوربابلباستوطنواالذين

افترضفإنهولذلله،البز!يةاللفاتبهاتتميزالتىالأصواتبمضعنبدقةالتعبيريستطيع

سبقواالبزررسصرمنقمإلىيعودانينبغىالمسمارىالخط4اخترافىاللضلان

بعضانرولنسناعلن"ذلكهنسنتينويعد.البلاداستيطانفىوالبابليينالاشوريين

عليهااطلقوالأخرىأشوريةإحداهااللفةننانيةكانتقوينجقفىالمكتشفةاالفويةالمعامم

!اطنئ.8متعدداسما.حينهفى
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العامفىإلامحطمددمالمجرلةاالنةدهذ.الصميمةالتسميةف!ن،حالايةوطى

!رهيردالدى*،سومرملك"لقبأنإبرتالمستشرق!الإد.قيلأدكرناكما9186

"*،!طمةأن:الأشبالشكليفسرانينبفى-أنذاكالمعروفة-المسماهـمةال!باتفى

على"سومر،كلمةتدلحينفي،أشوريذامبابلي!كانواسوا."الساممض،بهايقصد

إليهم.تعودالبديدةاالغةوان،الساميينيخرمنشعب

طواهأنبعد"أخرىمرةالنار-إلىالسومربون،5و"سومر"اسمعادوه!ا

جامعةوحفريات،تلومدينةفىالفرنسيةالبعئةحفرياتباتثم.مذاطويلةل!نالنسيان

اللفةبهذ.المدونةالمسماريةالوي!ئقمنألالى8عدالباحثينيدىب!لتضعنفرفىبنسلفانيا

استعملمنأولهمالسوهررسبانالقانلةإبرتفرضيةؤلمعزز،لقط)السومربة(8الجدبد

اليز!ية.اللفاتمنليستهىالتيلفتهمتمو!فىالمسمارىالنه

تلككلالتار-من"سومر،اسماختفىلماذاةهوالاننفسهيطرحالذىالسوال

بالسومريينأحاطتالتىبالخررريرتبطالسؤالهذاعلىالجوابإن؟اطكا!دن

بدأتالسومريةاللفةأنالباحثينبعضنظرفىوالراحح.ذاتهاالقديمةالعصورفىأنفسهم

اررسلا"هى،سومريةسلالةأخرإنهياراثرالقديمالبابلىالعصرمنابتداهبالانقراض

تزامنالسطةهذ.سقوطأنتاريخياالمعرودومنقم.4025!لودفىسقطتالتىالثالث!

Iمنكليفةموماتمع)يضئا مارىمنمتعاقبةموثاتشكلعلىنزحواالنينلأموهـلأ

أكليةالسومرر+سمنععلتالح!ي!هذ.إن.الأوسطاللراتطيالواقعةالمبالر6والمناطق

سومرفيمحكةكلفةالسومريةاختفاءأيضئادلكوتبع،الجديدالمجتمعفى،ابتامسرعان

ذاكرةمنزالواقد"السومرفي"و"سومر"أن،الحالبطبيعة،يعنىلاهذاأنغير.نفسها

تمائا.ذلكعكساليقيقةإن.الرافدينوادىبلادفيبعدهمصاءمنذاكرةومنابابلين

ضرير8إلىالبابليونانتبه،اليومىالتعامللغةبصفتهاالسومريةاللفةانقرضتانلهبعد

اللغةجانبإلىالمدارسلىالسومريةاالنةيدرسونلأخنوا،السومرىالتراثعلىالمفاط

الناريخبةالعصورطيلةالحالهذهعلىبقىالأمرإنالقولويمكن.؟نيةلفةبصفتهاابابلبة

اللاضة.

وادىمنجعلنبونانيدالبابلىالملكأيامالكلديةالدؤلهسقوطانايضئاالمعروفومن

ومع،والساسانينوالفرنيينوالسلوقينكالأخمينمى)ثنبيةأقواملمكمتابفاإهيماالرافدين

التارى6ذاكرفىبقيتسالاشو!ينالبابليينتار-منطصولأدأشور!يابل*أسملاذلك
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سبيلعلى،،ك!وبهسفرصف!.aa.كررس،لملؤهـخيئلم!بتض،3)صظهـالتو!إ*فىءسط

كما4الأشوتملوكبعضماسماءالعسكدمة31!تموريةالحملاتأخبار،العصر3المتالى

سفرتضمنصذفى،افانىنصرنبدفذايامالبابلىالأسرأنجارأيضئاالسفرهذاحفط

اس!لمعنى،مق!لكيركاندان.مقسيزاماطي"بابل)فىقور8(برحعنتناصيلالتكوون

وكثيروالمدنالبلداناسما.منكثيرذكرعلىاشتملتالتوراةانايضئاومعرود.المدينلأهذه

منابتداءالقديمالأدنىالشرقمنمخنلفةأنماءلىسكنتالتىوالأفوامالقبانلاسما.من

باللراساتالمختصينانكلهذلكإلىيضاف.بمصروانتهاءهـفلسط!وسوياالعراق

"دنفطدلضستالأخكاهـصاطحشضصصتكلمي!ايشضحمط،تال!يستطيحضالمقارنلأالتوراتية

ناثم.سومريةأصولإلىحذورهاترجعوالتىالرافدينوارىمنالبرانمصأخنما

تحدثت،التوراةدأن،الزمنمنردخابابلفىقضواقدكانوا،معروفهوكما،العبرانين

هذ!كلومع..)؟نينوى"كالح،أشور،أدد،*،!)الوركاأرك،بابلعن،كلناكما

ماواحدةكلمةباستثناء،إطائاالتوراةفىالسومرسأوسومرإلىإشار8أيةهناكفليس

يعممد/لبعض!لمممتىسفر/لتك!كه!ىن!كرطيريء!ئمن!ر،/لتىكلم!ب!وشصدءمبه!قيه

فىالسريينذكرإغفالاى،الحقيقةهذهإن.سومر(!د)اى"شومر،لكلمةتمريفإنها

د!رهموينبينهاالتوفيئيصعب،كريمرالدكتورالأستاذعنهاعبركما،مسألةالتوراة

ال!صوس.*علىالعبرانيون!نهمالمنطقةشعوبعليتركيالذىالحضارىوتائيرهم

دفعاقوراةفىصراحةسومراسمورودعدمانالشلنهذالىنكر.الطريف!ن

نأعسىالتوراتيةالمفرداتفىوالتنقيبالبحثمنمزيدإلىالمستشرقنمنالم!تصينبعض

استاذإلىضمناهنانشيرإننا.سومرلكلمةاصلأيكونأنيمكنمافيهاييدوا

العبرىالاسم)نفيهيثبت)نأرادلأ419العامفىبحئانشرالذىبويلالدمحدالسومريات

راىانمنالركموعلى.)سومر(كلمةمنمشتقسام(العربيةفى

نأحاولكربمرالدكلتورأنإلا،بهالأخذلصعويةالمحتصينباهتماميمظلمبويلالدكنور

V)فرنربعمنب!ربمامضىبعدمهددا6ال!باببعم! Y)\ح!ةكانتلادا.نشرهلىع

أخرمنالصحمحالمرفإسقاطإلىيميلونالسوصرسانقولهفىمقنعةتبدوكريمرالدكتور

//مثابم،)أعلةبحرفمتبدعةالكمةتكونلااعندم(Shumerفى"،حرفهنا)طوالكمة

مناحذايقنعانيستطعلمانهإلا،السومريةعلىمقصورةو!ايرمعروفةظاهر8لأئها

""حإلى*حولول"3فى"لأ"العلة!رفقلبحولقدمهالذىبالمقسيرببدوماعلىالباحثين
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مماولم!لىاالنويةالصودعنديتوقدلاكريمرالدكلتورانالأمركلماواهم.Shemلى

ابعدحدودإلىيمطلعلكنه5سومرإلى8(المورازعم!دطىالساميذ)هدساماسم4إر!ا

Shemبكبويلفرضيةصحتمالاذا":ي!ولضمابكررذ!من LهىShumer

ث،منهمبعضاكلكلفىأو،8التوراالعبرانمتالمصنفيناننلترضانلطيثا،ذاتها

بعائلةلهاصلةلاملصقةلنةالسريةأنصصح.العبرانينIVbصلينالأ!دادأسمومت

منجمبرقدرهناكيكونأناليانزمنولكن،منهامز،العبريةتشكلاكيالساميةاالفات

مدنفىأوالرفى6عديدأميالأعاشواالذين،إبراهيمأحدادسقفىالسرىالدم

فىالشكسبيمنهناكفليس،السومريةوالحضار8بالئقافةيتعلقماأما.أتسومرية

)،(،..هالسومرية6الميامفاهيممنكئيراوهضموااستوعبواقدهولاءالعبرانينطائعأن

مشتركمهدحصيلةانهاالراندينوادىبلادحضار8منالمعروفةالمقامىمن

جدفيمنبإلىمنئاعاشوااكينداشورر(!ابلم!منتبعهم)!ندا!ينالسوصرس

منذ،المسماهـمةباتبال!المحتصونالمستشرقوناستطاعلادا.طويلةلعصهـر*سر

كما)الساميةالهزريةاللفاتمنأنهاعلىاكل!يةاللفةتشحيص5نسبئاويسترلهالبداية

أصلفإن،صالاراميةمالعبرية،كالعرييةالأخرىالهزريةاالفاتمعلتشابههايسمها(،نوا

التىالأسباببينومن.متضاربةوأراءنقاشاتمثاربقياالأولوموطنهاالسوويةاالفة

لنة-ذ&عنفضلأ-وهى،المزريةاالفاتمنليستالسومزمهاالنةانثكللرا.مكمن

تقديمطىالمستشرقين!ملمما،المتداطةيوالمنقرضةاالناتمنيشابههاماياليس

للسومررس.الأصلىالمطنبنصوس8متعدوافتراضات

اقديمالعراقبحضارةالمعنينان!تىعويصةسمالةالسوصرلأاصلأصبحل!د

المستشرقين،بذمحتكلوالنقاشالثلائنيات!نذ."السرية"المشكلةبي!سونهاصاروا

نتييةإلىالتوصلدونالمشكلة،5هذ.حول"دأثاتالمسماهـمةباتبال!محتص!من

هذامنمننصفعلىبؤماخكل،طرحهنمماد!.).(النالببةبفبولنمطىحاسمة

.مالاستفرا*الدهشةمنمزيذايثير!ضهاأنددمةإلىمتهاكةلرضماىمملة،المقاثى

"حبل،معنىعنالتعبير!"لامملفن!يستعملونالسومررسأنلا!ظمنالباحثيمن!هنا!

تبنيالمعابدصارىالتيبعد(فيما)الزقور8المصطبة!رالاعتباربنطرواخلوا.وهب!،

العبليةالأشعاربرسما!عضاهتمامايضئالا!كلواكما.الوركا.لورمنابم!ا.!وثها

ا!مظاتهذ.إن.الأسطوانيةالأختامعلىمالماعزكالهعلاليبليةمالمإناتالعالية
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للسومررنالأصلىالموطنبانالقولإلىالباحينببعضادتالتىالأسبابمنكانتمهتمعة

.العراق!نوبفىالرسويىif-atإلىينزحواانقبلثبليةمنطتةفىكان

اساسعلىلمبريرقهمسعقسم!2الاسلىمقحاعالملسومونبأنهقهلىمقوهناك

دورفخاريعدمنوهنهله.ءيربرق/لعمبإبمفخارلمهـماصةلملعرلمىفى/ل!ونهر/لفخهبين/لتشابه

دليلأ،وفلسطينسوريةشمالفىيشابههمالهوالذى"والرماديةالحمراءاطوانذاالوركاء

الباحثينمنأخرفررشويرى.)!الفربىالشمالأوالفربجهةمنثاعاالسومرينأنعلى

علىذلكفىمعتمدينوموهنجدارو()هرياالسندنهرحوشمنجاؤواربماالسومريينأن

نهر!وشالرافدينوادىجنوببفىوتجاديةنقافيةاتصالاتوجودإلىتشيريةA.أدلة

هربامنكلفىصاضحةسومريةتأثيراتتحملأختامعلىالعثورالأدلةتلكومن.السند

تمكما.ق.م(0027-)0003الميلادقبلالثالثاكفإلىتعودطبقاتفىوموهنجدارو

كلتحملأختامعلى،أسمروتلوكيشالرمثل،السومريةالمدنبعضفىأيضاالعثور

المحفورةالحيواناتوصوروالأسلوبالشكلحيثمنالسندوادىفىالمعروفةالأختامصفات

.،((التمساح،الكركلن،الليلى،الرقبةفوقالسنامنو)الثورعليها

نهرحوشاوسو!ياشمالأوإيرانعندأى،الحدودهذهعندتقفالأمروليت

عنوانهبكتاب،إيرسبوينسحامعةمن،بنالنك.دعليناطلع7491العامففى،السند

heSumerian)،السرية"الأعجوية Wonder!منثا،واالسومريينانصراحةفيهقالس

التىالسومريةالمفرداتمنعشراتعلىتحتوىقانمةالكتابهذافىماواغرب.هنفاريا

المودفخدصوقد.ودفظامعنىالهنفاريةفىيوازيهاما"باخرىأوبطريقةالمولددهااجد

المنفاهـمة-الأراضىمنالسومررسلهجرةتوخميحيةخريطةرسمإلىالأمرنهايةفى

هنوبباتماهالنزولثم!نالعلياالفراتمناطقإلى!مولأالأناضولبلادإلىالرومانية

سومر.ببلاديعرفمانحوالرافدينوادى

بالحقيقةيأخذأنمنبدلأبند!ك.دإنسببهووهمخيالمبردالفرضيةهذ.إن

الكتابة،وخاصة،السومرية8العضارمظاهرمنبعضئاأنوهى،المعروفةالتاربخبة

فىأخرىومناطق!مابىالشروباتحا.،بعيدةمناطقإليهذامبكرصرفىانتشرت

الوسطى،أ!ر!يادولبعضإلى!مولأوالأناضولسدهـياشمالإليالغربوياتبا.،إروان

فيحديئاعليهاالعثورتموالتىصوريةكتاباتتصلالتيالطينرقمبعضو!ودعذافإنه

446بلادإلىمنهاهمرتهمقبلالمناطقملكيسكنونكانواالسومرر!انإلىسانيا

الرافدبن.
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اقدمانحنويهإلىالقطرشمالمنالمضار8مقوماتانتقالطيكمنابدايةفىمنا

0004)00العببد!دإلىتعيالين!لاستيطانالأدوار - 4 o5)!تلاهالسهذادانق

فىللدخولحاحةنجدلالأسباب،الأئا!يونارتاىوقد.نصر6بمددورنمالوركا!لور

منالرابعةالطبقة)أىالوربما.دورمنالأخيرالطورتسميةالأفضلمنان،تلاصيلها

بى،بال!الشبيهالعصر5بالقنصر8ثمدولور-(،ب،أ:الث!بثسامهاالوركاء

-Protoح)مح!4 Lit)منبمملةالعصرهذاو!تميز.ق!0027إلي0032منيمتدالذى

الأتية:بالنقاطتلضيصهايمكنالتىالسومريةالحضا!يةالمنحزات

،)سياءملونةبخطوطمذينةالسابقالعبيدد!رمنالفحاريةالأوانىكانت-ا

خالىالوركاءدورففاراننجدبينما،الغضراءالأوانىسطحعلىفاتمة!حمرا،سمراء

النقوش.من

العبيددورفىمعروفةكانتالتى(والمربعة)القرصيةالمنبسطةالأختامأن-ب

بالكنابى.الشببهالعصرفىاسطوانبةاصبمت

دور)منذأصبحتالعبيددورمنعديدأمواقعفىالمعروفةالاعتياديةالمعابدإن-

ساريةظاهر-صارتوالتىبعد(فيما)الزقورةمرتفعةمصطبةعلىتبنىالتديم(الدكا!

افدبم.العراقفى6فربد

التدوون.كدسيتال!باعلهور-د

الثاثشياتمنذ،الباحثينمنعددنظرلىالحضاريةالمستجداتهذهكانتلقد

غلب.دبعدهم)ومنبيركرلاندز.ودمورتكات.طسبال!ر.دمنهمنذكر،والأرشينيات

انقطاع)أى،حضارية"فتر-بسموهماوجودعلىكافيةاثريةادلة(الستينياتفى

ulturalحضارى Break)لحقهالذىبالكتابىالشييهوالعصرالسابقالعبيددوربن(A.)

سكانىتفيرعلىدليلأ-يسمونهكما-الانقطاع"5ذ!او"الفترة"ئلكمناتغنواانهمثم

فإنأخر!يتعبير.السومريونهمالخارجمن!دداقواملوصولنتييةالعراقثنو-فى

ولذلك.الوركا!لورفىالقطرجنوبإلىماعاالسومريينإنيقو!نالراىهذااصحاب

المستشرقن،بعضفسروقد.سومريينليسوا-نظرهموبهةمن-العييدل!رفسكان

القطرثنوبمنتمتد8كثيرمواقعفى،العبيدلورلنفارالواسعالانتشار،ظب.دومنهم

لأن،السريذغيرمن)العبيد(اللورهذاس!نكونعلىاخردليلبثه،شمالهإلى

الحندييةالمنطقةحلودفىالدهقةالتاريحيةالعصوركلفىبقوا-يقولكما-السومررص
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السومررسبلنالتولإلىالمستطمرقونهولاءخلص"ننممماضؤدنى.!تطا!طرمق

منها.لابددرضيةمكوناخربلدمنهعرتهممان،القطرجنوبكلاستوطنمنميمليسوا

تعتمدبيبال!الشيمهلالمصرالعيدلوربئ،الحضارية"الفترةفرضيةكانتلادا

م!اولت،بمدهوما4391ماممنذ،هرتفقد"قليلقبلدلكرايناكمااثريةاعتباراتطى

منورفىالهحثتص،المرةهذ.فيولهـن،السريةالحضار6أصوللمعرنةأخرى

السومرياتمالمهوالمطؤلههذهبمثلكاممناولوكان.ذاتهاالقديمةاللفويةالمفردات

فيمتواليةبحوثث!المستشرقهذانشرفقد.شيكاغوحامعةمنبيركرلاندز.دالمعروف

ا+نيةالعنال!تممل4591(،4491،)4391انقر.لعامعةالعنرافية-التاربغيةالمجلة

الفكريةالمنهزات5،الرافدينىوادىفىالحضارة"بداية،السومررسن5:التوالىعلى

لأنهالثانىالب!ث،ال!اخمرال!قتفى،الئ!البموثهذهمنهـدهمنا.)9(السررس،

باهتحامحينهفىحظيقدكان"اخرىعهةمن.+مه"حهةمناالنوىبالمانبيتطق

القطيم.العراىبحضار؟المعنينبينواسع

انهفىيئلمصبيمكرلاندزالمستشرقرأىءن،التفاصيلعنالنظرصرفنامالاذا

اهفمنالقدبمةالسومريةالوثالقفى8الموحودالمفرداتمنلممم!عةلراسم!خكلمنلا!ظ

ل!كبعضهاالسومريونسهـنمعرو!ةمدنأسما.تشملمفرداتوهي-الميلادقبلالثالث

،المفرداتملل!ان-السومرىاكراعىالمعتمعداساسيةضروريةوصناعاتيزفاسماء

التى8انعد*نت.سظةموناىانهااى،الأصلسوهريةليست"اعتقاده!سمب

ناحينكل،حعراومقطعينعلىتحترىكونهاالمفرلماتنلدتحديدفىبيركرلاندزاعتملما

الكلماتكانت)دان!امةبصور8المقطعأحاديةانهاالأصيهاالسريةالكلماتعنالمعروف

ترا،الملرداتمنالمبموعةتلكامتبرف!نهلذ&.(م!ديبشكلولكنمعرشةالمقطع!لمات

منو*استيطانفىدا!ينالسومررسسبقوا"ال!يةميوليقومإلييعىقميئالغويا

لننهملىصالكلماتالأسما.نللهنفىتدالالاهناكإلىميبنهمبعدالسومررلأدان،3العرا

mo)!صلأاالأدائاله"اللراتيونتسميةبيركرلاندزاطلقو!د.ل!باتهم - Euphه!لاءطىعم

.)09(الدخيلةالملرداتنلكإليهمتعيالنينالقوم

دميلةكلمةوثمئنخسىمني!ر*مايشحصأنحينهفىبيمكرلاندزاستطاعلقد

دالبقية،بزف.أسصاكلمةصثمراسبع،مدناسماءكلماتست)منها-ا!تماده!سمب-

:الإيضاحفى8ذيادأشاهكلندرمهاوالتمر(بالنظةخاصةملردات
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YA

لمثى

زمببر
1s.

الدكا!

لارسه

اساءحرت

سكل

فحار

سار

طك

بستانى

رامي

L4t

سماك

حداد

نبار

مدن

حامك

فىإس!

)المابس(غسال

اسطءمقلرلة

فمر

طعهول

Lagash

Zimbir

Urim

Uruk

Larrsam

adgub

"!ة"ل!"

shidim

،4"!لعلا!أ

nukarib

Sipad&(ك:اخرىكلماتمكثمعKabar,naga

udul8(الرعامنمعينةأصنا!طىافيوم!ل

nuhalidim

shuhadak
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!،!!

Tibira

Ishbar

ashgab

ashiag
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nزفي)*(

ulushimجفة)"(

قخلةكثلا*نلأا

دراسة،بيركرلاندزلفرضية!لمتصس!منوهو"غلب.دنشر،0691العاموفى

فيهاأضاف،واففوط+العرقيةماتتهمفىواكلصلى"السومريونصنوانتحتمستفيضة

ليستإنهاعنهاقالاسئا(رعشونثل!عددها)بلغالمدناسماءمناخرىمجموعة

جئناالذينالأوائل،الفراتيين"ببيركرلاندزاسماهممنإلىتعودوإنهاالأصلسوصرية

قليل.قبلذكرهمعلى

)سر*(الجنربكللأن

زبالم

)وما

شروياك

أري!ر

كولاب

كيرسو

نينوى

سرغل

سرمرم!الوسطلى

كش

نفر

إيسن

لازك

مؤ

الناخمح.الطريالقضنالبلحطيئطلق:رطب)*(

)المراثع(...والبلحالملمميرنبيد:ثيفة*()*

-26-

Zabalam

ملأال!اى

Shuruppak

Eridu

Kullab

ل!لم!ن

حم!لهأ3

Kesh

Nippur

طخمأ

مميلعأ

Marad
http://al-maktabeh.com



بابلمنطنةكل

كولوا

بابل

بيورسبا

كاد

أكشك

شبار

يميش

يالى8مفطتةكل

إشنونا

ذنجل

ترتوب)خفاحى(

ل!لامله

لأطة!

Barsippa

!!لكل!

Akshak

Kish

Ishnun

لم!،!

خيريعتبرهاوالتىاعلاهفىالمذكورةالمدنأسماءعنحديثهمعرضفىغلب.دويعلق

أصلهمنالت!يعدلمشكلااتمذتهذهالحاليةالأسما.بانالقوليح!لمنبان،سرية

زردأنيمكن،الذمنبمر!رالأسما.نلكطىطرأتملريةصوقيةتفييراتبسببالسومرى

العزريةالكلماتتطمخيصفىكبيرةصعويةنجدلاانناوهىتمائامعاكسةبحجةعلمه

هىتعرضتربماانهامنالرغمعلىوفلسطينالعربية6الجونشبهفىالعفرافيةلدممماء

للمدنالمنرافىالامتدادانغلب.دويعممد.الزمنبمرورلفظيةتنييراتإلىالأخرى

المعروفوالانتشاريتناسبالقطر(شمالإلىثمالوسطإلىالجنوب)منأعلا.فىالمذكورة

!ضارةانيستمتحفإنه،ذلكعلىويناء،الرافدينوادىشمالإلى!نوبمنالعبيدلدور

الموضوعهذاعنحديثهيختتمثم.سومريةليستهذ.المدن)سماءومجموعةالعبيدلور

لأنأيضئا،كديةتكونانيمكنلاالمذكوؤالمدناسما.انايضئاالواضحمنإنه:بالقول

الرافمين،وادىبلادإلىجمدوافدينوضوحبكلكانوا"السومررصشانشلأمهم"الجزته

،،الأوائل"الفراتينبهم)يقصد)9؟(الهويةمجهولىأخرر!قومعلىأننسهمفرضوالهانهم

.العميد(سكان
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الماصةاللرضيةهذهمهملالكريمللقارئلندمز،هيلأهنانتقفأنالمفيدمن

سباخد،منهملةكرنا،المستشرفىمنممامةبهاقاللالتى،السريةالمضار8بدمول

وظب:5بيركرلاندز،مددم!ت

"فتر8هناكوانالوركاءدورخكلالرافدينوادىكلاستوطنواالسومررسأن-1

سيقه،الذى"العييد،وددربى،بال!الشبيه"العصربن!ضارى(انقطاعاى)"حضارية

الفضارصناعةشملتبيبال!الشبيهالعصرفىعلهرتحضاريةمستيداتومودبدليل

هم!ددمافدينوصولنتيبةسكانىتفيرعلىيدلمماالكنابةد!دمالعمارةماياختام

السرر!ن.

النصوسفىالمدنواسما.بالحزفالحاصةالمفرداتمنمعموعةهناكأن-2

ببكر،لاندزرأىفى،تعودوهىهدخيلةأنهااى،الأصلسومريةكيرالقدبمةالسوهرية

.الاستيطانفىالسوصرسسبقواالذينالفراتين،")مائلىسماهم،ال!ةميولىقمإلى

المستشرقينكبارمنبهاالقافيوم!نةعلمطى،اللرضيةهذهاناعتقاشافي

عدما!متالطراساتأنبتتضعفنقاطمنتخلولا،الرا!د!ينوادىبمضار8المدقص!

هذانمالفإننا.الوركاءدورلىإلايصلوالمالسرينبأنالقولالنقاطتلكدال!.دقتها

منذالرالدبنوادىصو3لىمولبنكانوابا%لسومرببنالفانلالراىمعوممفقالراى

الشيمهالعصرفيمر8لأدلكلهرتالتىالمضا،يةهالمستهدات،احلىفىالعبيدعصر

اه!رانالمعرودمنإد.لمدالأخىالعصرهدا!صيلةمكونانبمكنلابالكنابى

صئفىنفسهاعنلتعبرثم!نونتبلورننض!لكىزمنإلىنمناحالإنسانبةلالتيارب

معحضارى،انقطاع"عليدليلاالمستبداتهذ.مئلالبعضمعلماذاثم.8مديدومظاهر

المضاربةالمظاهرونضياوفمؤاالدررهذامعنواصلأنطمالالماذا؟السابقالعببدلور

لىالمعابدإن،المصرلاالمثالسبيلطى،نبدإننا6والمعمقداتواللنونالعمار6مهالفى

ضاالددكا.وطيالعيددورمنالمنحدرالعامبطمكهـااستمرتبالكنابيالشببهالعصر

ال!لمبيهالسرفىلذخرفةداناقةسعةازداتبامهـا.با!بع،اضرافنامعالسابقةوالوسيط

.،؟(والرفعةالسموطابعلاعطانها6()ز!ورمصطبةطيتبنىاصبمتدانها،بىبال!

الدينيةالمماليدفياستمرازاهناكأنأخرونباحثونلاحظنفسهالإتباههذاوفى

بشكلالمهمةدلالاتهلهأمروهوبريأبال!الشبيه)العصرلها!حقوالعصرالعبيدد!عبر

ال!سيهالطبتاننمدلهاننا.أخكاامملة8عدبنمه!ع!داحدامم!لأاختونا"لماخاحا

ء2-
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بانشكأشى-لابصورةتقطعالعبيددورمعابدتفطى!تالتىالأسماكلخاممن

.،؟(انكى،السرىالماءإلهسوىيكنل!هناكالمعبىالإله

والأدوارالعببددورفىالمعروفةالمنبسطةالأختاممنالانتقالفىككأظننا،يالمكل

صناعةنىعملىونضحتطررعلىديلأالوركاءعصرنىالأسطوانيةالأختامإلىكالساب!

يرغبكما،لمقهالذىدالعصرالعبيددوربفى،حضاص!""انقطاععلىدليلأ!لمس،الأختام

نعطى،الأختاممشاعةفيالتغييرلهذاتفسيرناص!ةعلىوكلليل.قدمير.الباحثينبعض

فهو،بالذاتالمسالةهذهعلىالأضواهليسلهبالموضوعالمضتصينمنباحثينالأحدالمديث

الشكلمستطيلةالحبرمنصغيرةقطعةعنعبارة)المنبسطة(الأختامهذ.موالل:يقول

منالثانيةالطبقةثىاكتشافهاتممتقاطعةسشقيمةبحطوطوثهيهااحدكلمحززةتقريئا

سميتالوقتويمرورق!.0054حوالىالعراقشمالفىحسونةتلفىالأثرىالموقع

منانواعحفرفىيتفقالسومرىالنحاتواخذ5غيرهاعنلهاتمييزامنبسطةأختائآ

كانواالتىاليوميةبالحياةصلةلهماومنهاالهنسيةمنها!النقوشبممنلفالحبر

والعبيدوحلفسامراءعصورفىبكثرةتستعملالمنبسطةالأختامهذ.!يقيت،يعيشونها

الفنانوجدالزمنويمرير،سنة0012حوالىمنيقاربماأى!الوركاءعصر!تي

تمائاتفىلا،الطينعلىأنذاكالشانعة،المنبسطةالأختامطبعطريقةأنالسومرى

تعدطرلقةالوركاءمصرفىابتكرفإنهلذلك..الطبععمليةمكرارإديضطوإذ!بالنرض

طولئا،وسطهامنمثقديةالشكلاسطوانيةحجر8عقصو6الهديدوالابمكار..وعمليةمثالية

منملاصةأكثرالأسطوانىالختموكان.ودنيويةدينيةمواضيعسطحهاعلىالنماتحفر

فيهتتركالمذكورللغرضالمعدالطينسطحعلىقليلبضفطدمرحتهفعند،المنبسطالختم

.)،9("ختمهاالمرادالجهاتعليعديدةطبعات

تطورمجردكانالأسطوانىالختمإلىالمنبسطالغتماستعمالمنفالانممالإنن

الختمجنورعنبمعزلظهورهنفسرانلنايمكنفلاولذ&،العمليةالتعربةأملتهطبيعى

بينحضارىلانقطاعمؤشزابالتالىنعتبر.أناو"لهالسابقةوالأدوارالعييددورإلىالممتدة

والعبيد.!الدكا!لأ!

المباشر"الأصل"الأسطوانىالختمفىمىمنالباحثينمنفإن،اخرىجهةمن

منعليهوماالأسطوانىالختمظ!رفإن،أخرويتعبير.)01(الرافديندادىجهلىللكتابة

طومحدد-معانعنللتعبيرالصوريةالعداتلاستعمالحافزاكانممفور6لرموزصور

الهـئابةظ!رفإن،حالأيةوعلى.الصروفةمراحلهاأقدمفىالكتابةاتحنتهالذىالشكل
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االفةأنيعنىلامنه(الثالثالطورفيالتمديدومه)وعلىال!بماء!رفىالسومرية

ادمابى.الع!ديرفىاى.الدورهذاقبلمتدواؤلهمكنلمالسومرية

استعارهاالدخيلةاتالملطمنطدبوداقاكلالراىمناثشةإليننمكللايأ

فىيتلشالموضرلمهذاليراطاان.اليند*استطانكلسيقيأقواممنا!عمن

يأتيأ:اطلنقاا

منذانناوهي"السومربةباالفةالم!تصينبينم!ولة!قي!ةإليالإيثمار6منلابد-1

معقذالفزلمزاكماف!نها،هذا!مناوهتىالقرنونصفهمنقبلاللفةهذ.وثوداكتشا!

فىالعودكلفشلتلقد.إليهاترمعالتياللغوصةالعائلةأى؟القديمةأصولها!يثمن

منقرضة(.أمكانت)!يةمعينةمائلةإليالسومريةاالغةلإل!هاعالمقارنةاللفديةالبحوثميال

السومريةاالنةميالفيسهلأأمزاليسوتشغيصها"الدخيلة،الكماتفىالبمثفإنلذلك

الحلر.منبكيرم!لوئاالأحيانمعطمفىلعن

إلىتعودبوصلهابيركرلاندزIN...NJلكرهاالتىالمرفاسعاءمنبعظان-2

.)ه+ل!كللا!(بستانىكلمةد&مثال،لقي!مكنلمقراضهاانثبت،بالفراتينأسماهممن

السومررسمناكلصلوراستعارهاوقدلا!-كظبشمكلهكتبالأصلىسومريةالكمةفهد.

-Shuكلمةانأيضئابالمطةومدير.(nukarib)ول"تقريئان!سهابالصيفة kaبمعنى(

الأولمقطعيمنممحونذص،طيهاكبارلاسومرية8مفردرأينافى،سماك(،صياد

(u)*؟،السم!"ماسكالمقطع!نلمعنى!مص5"سم!،بمعنى)8!ا(و"الد،بمعنى

لثن!كلمةا!يةلىيلابلهادالتى،ةعامبصور6الصياد،هاو"السماك"أى

لرأىخفا،تعيالب!ثموضوعةالسريةالحرفأسماءمنعددآأنثبت-3

بحكما!ينمناستعالل!هاالسوهرسأنأى،*ىاصلإلى.بيركرلاندزالأستاد

مثال،)6؟(بالأشورياتالمغتصنلدى!عرولةواضيةالاناصبدتحقيتوهذه،التعايش

ذلك:

السريةالكلمة

gsكل!ه!-

na-ga-da

ga-ba-ra

؟!ر

رأس

راحماصبى
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يضاح(21فى8زيادأيضناقارن)ثم

*للمةه!ب!!لأد
لاحاللألثة*مسكن!كلثيه!

كل!8حلاكة!ل!ط

88لمحةهطقو!ىهح!

بل!ساءلالحاصةبيربمرلاندزالأستادقانمةتضمننهاالتيالكلماتمنالقيةاما-4

اللفةفىمقريئانفسهباالفظمومودةدانها،الأصلىسومرىمعطمهاأنثبتفقد"المرف

عنعبارةالكماتهذهانبالنكرومدير.السومررسمناي!ناستعارها!مث؟ا!ية

ا!بة،إلىسنلتالتىالسومربةالمفرداتمنالضضةالمبموعةمنبسيمعزء

السومرية،منالمستعارةالكمات"بمصطلحاكل!يةالقواميسفىاليقعرفواتى

5 Sumerian loan words3&،9(مثال:

السرىأصلهااىهةالكلمة

epinnumطأممراثap

"كلنهنالثهسار4!للا!مه

كه!!ءفلاح"8لم!كلكلأ

هلالاف!ا-ال!،كةنملةذ!ث!

umالأ(تمر!اصطل!

اتمقلتدخيلة!كلمات،الأخرىاللفاتبقيةفىكما،السريأاللفةفىهنال!-"

فيتومد،المثالسبيلفطى.مالمقافيةالتياريةالاسالاتتصأواليداربمكم

د!منال!يمةاليبليةالمناطقفى6مو!ودميرأشياراسماءأيضئا(ا!ية)وكلالسومرية

مئل:،!(أأفا!نميةلفةمنمستمارةانهالالرامحولذ!ه،*سر

ا+كدكةهىالكلمةفنسالعمر!ةكلالكلملأ

لا!لأللأ4حالذ!ء

shu-ur-menع8لاكللالال!لا!لأ4سرو

لام!ثة،تجهمخ!لث!أ

لالاللالأ!مةصنوير"للاط!لا
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ايمئا:daعلىمم!ل

siparru)نحاس(برونزك!ع!

!يافحاساول!لأ!لا

4291العامفىاحصىضدما،الشىءبعضمتيلأييركرلاندزالأستالمكانلالما

إلي0691مامالعددهذارفعظي.دله!ن،سربةغيرأنهاعلىفقطمدنسعأسماء

سلمناداذا.سرمةيخرالأسماءئللكونيثبتدليلىأىيقدماندوناطرعكمرشتسعة

كما،بالضرور8يعنىلات!،الأصلساميةولاسومريةلاهىالأسماءنلكبعضبانحدلأ

من!لنا!رتاريميةحقبةإئانالمنط!هذ.استوطنتاقوام"وجودروجورل!.دكال

.8لالسامينالسومررس

فىبداتاقى"السومريةالمضار8المميز8المصانصلىنرىفإننا"كلهلدلك

قملماصورأديارلمدنياتطيعمتبمدامتدانتيمة"!الكئا!ىالشبيهالعصرمنذالنض!

منخيرد!ل،الكسالفى!سة!لفدالوار،الينول!هيالعبيدلوومئلالسابتالتارى

:الأصشاذهوالسوهررسأصلعنبمفرغة!لقةفىيدورونوهمالمستشرقنحالصور

قبل،،السومرية"المشكلةبيعر!ععا!ديم!معرضبعضفىكالضدماةلرانكلورد.

عاما:ثلاين

ميردانهاالثهايةفىتتضحانيمكنالسومررسأصللمشكلةالمسهبةالمناقشة"إن

.)،1(،مطلظله!ودلا!(of)!دن!وهمملامت

اللفة:همارنيستينلفتينلمكوينالرافدينوادىبلادفىالمسمارىالخطاستصل

باالغةالأمريتعلقماويقدر.والأشورية(البابلية)و!روعهاا!يةا!فةثمالسومرية

إلىإرماعهايمكنلا8منفردلفةلأنها،البا!ثينلغزلميشكليزالماأصلها"ن.السومرية

طى،منصرفةيخرملصتلفةايمئاطي.(منقرضةأمكانت)!يةمعينةلفويةعائلة

االفةكلالفطيةهاليملة.الأوروسةالهنديةاو"لسامية(اليفريةاالفاتمنالنقيض

مكوناقياللطيةاليملة8اداالاخربالبعضبعضهاملصتعفاصر!8منممحونالسرية

!دلالةأخرىالداتايضاوهناد5ضميريلمقهاويسبقهالذىاللعلمل!رثمالمقسةكل6عاد

مملةمن8صهارالسدريةالفعليةالهملةف!ن5أخر!يتعبير.الفعلحلوثوم!نزمانعلي

والواتالملكيةضمانرمئل8ط!يداهزاءبهفنلصقالاسماما،مقاطع8مدمنمركبة

كليتسبيمما،متطئااللاعلبكونعندمااللاعلعلىالدالة8والأدا،العردحدفالإضافة
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معروفةلف!يةصفةالإلصادانمنالرغموعلى.الالصادلهدانتييةصوتيةتفبات!د

القو!ازيةاالفاتويعضوالمجرية("لتركية!ديئ!مئلأ)العيدية(اقميمةاللفاتمنعددكل

والنحو.والقواعدالمفرداتطيثمقيشابههامالهاليساالف!لسوهريةفىن،)المورمية(

صحيحاحرئا!ثمرخسمةوفيها،،ء،،4ول:هىن!علةحرو&السوهريةفى

:كا!ستصنك

"pmدفوية

*ء04لصة

لا،كلر8حني

ك!م!83صائر6

صامت!

!لقية

مكونةأفعالت!دبامهعلئا،المقطعاحادىيكونأنالسومرىالفعلمن!رطىوصظي

علىأوبهt)المفعولالعمععلىللدلالةاإم"السربةفيالهلريكررطد.مقطع!من

ايضئاوهناك.المستقبل-الماضرنمالماضى:!عليتانصيفتاناالممريةوفى.التجد

اسم:منيمكونالذىوالمركب،فعلجن!رمنيتكونالذىالبسيطالفعل:ا!عالمننوعان

و!عل.!ر

نأكما،السومربةفىتشبةتومدظ،بمكرار.ما،8!يحعملرذابصوالاسم

مئل)مح!ة!غ!ة(عاقلعليلانما،ومرنثمل!كرعلىتقسملاس.الينسمطومةالأسماه

كلمتينمنالفاللافىالاسمويتكون.المعوانمئل(inanimate)عاقل-ير،البشر

ثاضى،di-5لط(ناسخ-)رقيمناسخ،,dub-sar.(لخيم-)رهلملك،5.!أ-8لة

إلىnmلفظياضافةالفابى!ىطةonع!43"للاالمعنىاسم4!يصا.صمم(-)ثضية

.)02(إمارأ،!!"ك!)5،إخد9،!-!د!5،ملوكية"flab]5ل!ولا-مئلالاسم

)حرفيا:."eme-gir""الفصمىوهىالأولى،اساسيتانلهيتانالسومريةوكل

rincelyالضمماالسانلوالأمىاالسان tongue!"،السريةكلوتعر!والثانية

هنا--*ل!"المقطع!دمنالهاحثين!ن.النسد"(لممان:)!رفثا"ل!-س!*بمصطلح

فى،الرقيى،اللسان"ضدنذالمعثىفيكون،لان5ن!،بمعنى4!ا!ماالكلمةمرالفا

أوالفريب"االسانبمعنىاى"المنحرفلوالمائلىاالسان"تمنىالكلمةاناخردنكل!!ن

".Iاالثما
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عe..ل!-بلهيةاى!الثانيةباالهيةالمدوفةالنصساقدمف!ن،حالأيةوطى

تعدالأناشيدهذ.انبالذ"مروميم،اقديماليابليالعصرفىخبتدينيةاناشيدهي

إليناوصلتلقد.السرهذابعدالد!لياستمرالدىاليدالسرىالأدبىالضرب

متلنر8ازمانالىبعضهاد!5يعيكما!اثالأشورىالمصرفىدونتمنهنما؟ح

اسةبهذهأخرىأديبةتالبفكنيتففدالدبنبةالأما!كميهصوفضلأ.السلتيكالعصر

.المقدسبالذواحالناصةال!لوقصاندكالمناحات

510لهيةبمصسإليهالإشار8تيدرومما "eme- salالنصوسفىتستعملانها

الهاحث!بعضلاحظوقد.الألهةمنيوالبشرمن8امرألسانطىا!ميلاسضساالأدبية

التىداتهاهىالسومريةاللفةلى."eme-ل!15وه.ك!-!ءا.لهطبنا!لقان-أيضئا-

الللظفىالماصلةالتفييراتمياللىأخرى!ضاراتفيالنساءلنةعنالر!ماللنةتميز

)لم!-مح!اء(النساءلهيةاستعمالاناليعضورىولذلى،القوا!دفىلبسولكن،والمفردات

صندمنهنالموالكاهن-المنطمدانإدىسببهيرهعإنماالدينيةالأنا!كمبدت!و!في

ال!اصةاللهيةبستعملكانف!نهولهذأ،رهولمهمدقدواالنينالمصيانطب!منكانوللط

النسا.،و"لهية"الفمس،االهيةبينا!قعنلكر6د!WIإعطاءأمل!ن.)؟2(ءبالنسا

منما:كلفىالسريةالمفرداتمنمعموعةشاهIكلندر_

las-eme-emeك!

-an-da!كل gar a-gar

ة!نلأ)8د!ء

am-an-ظ!ءفيال!كمة(ه،انكي

as-tar!س! en-tar

-a-seكنآآ-8!ع.ءب! er

-dimك!إله re-em din

ء+كأ

هaكgiيشع

*-!لأ!ضم

mu-ul-lilلنا-ولس!اليو!لىلهأمل!

mu-un-garللاح en-gar
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منابتدا.اى،لئ!الم!الرسمةسقوطبعدمكريمئابالزدالالسريةإلفةيدأ

الرسميةاالفةاصبحتالتياليا!ليةلاالفةالأموت6بسياداثمرنالد!اقليماليابلىالسر

ب!للممbb)8الملرسةهودي!نطا!كلم!ودلمكياستصالهاان!طص.ابلادلي

بهالونمالأهميةشطزاالطليةوقطيمهالطراستهاالسومريةالنصوسيسشاخيصكان

.اتضلممملفمه

متعاقبةءهـهميةمراطأوصورإلىتعودبالسريةمدفةوثاتقمنبموز!ماماإن

:كا+سلالرامهاتمسياتهاطىالم!تصوناصطلح

e!)الهدائهةالنصى-؟ s)ى0026-..003ءف!ول!

3.،د0003بصىتورخوالتى،الوركا!مدينة!ىالمكتشفةالنصوساليهاتعود

فىيهاضرىم()0026نسبئاضامتاخرأاخرىنصوسأيظالمر!لةهذهإلىد!عي

المرحلةهذ.نصىومعظم.وكي!دى،!مر!ياك"العتص5نصر8ممد:مكلط!مدةمواقع

.اقتصادىطابعولاىمضضبة

..235.كاه()يرصثي3لقد!ةlالممومركةالنصدس-2 - Vaق!

ويعضهاالأوليلكشلسمةالتاريحيةالكتاباتطىالمر!لةهذهنصوستشمل

تسلاقياننمينا!باتل!!،إيناتمالسوهرىلديرالعقبانمسلةمكلط!لةنصوصى

هد.ضمن!لحمع.االس!هفمرصركلكلكاصمومرالديميةالأؤهطعطىا،عمود

ملوكاخر،طوو!انمكنالاحمصاديةالاضماعيةالإصدماهنص:ال!باىمنالمجمومة

النصوساام.الإداريةالنصسىمنألا!بضعةالمرطةهذهتعودكما،الأوليلكشسمة

الألبيةاكليفصديتبارزلمإد؟السرهذافيثاميلةفهىوالمدمملاساطيرKالأدبية

ث!.صالأنلمدتضميصهاتمالتى

V-ددةوالكىالسرعونالمصر!قنصص"(and Gu(!كلن!)ه!ةS

!ي0235-0214

تلاالذىالكقىالعصرفىاما.الرسميةابلادلنةالمرطةهذ.لىا!يةأصبت

لأمراءالسومريةال!باتكلين!صري!دوناققمنوصلنامااهمه!ن،اك!ىالعصر

الطينيةالمناديطعن!ضلأ،الكوتينحكممنالأخيرإلهزءهاصرالتىالثانيةلكشسمة

الثانيةلكشومامىأهملهات.السمةهذهامراءمنلعد!دصرانيأمنيزاتتسملالتى

-ه3
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بنا.لمراحلوصئارفمعأدبيبالمملوبعلبهماسعلصاللتانلكودباالعاندتانالأسطدانتان

علىالمنقوشةالكتاباتمن!دلله3إلىيضاد،ننو-أىبمعبدالمعروفننكرسوالإلهمعبد

معابدبناءكلتتمئلأيضاصرانيةلعاليام!"اخرىاموربن"تسبلالتىIV.ميرهذاتماثيل

افصوسأطولمناعلاهفىالمل!كورتينالأسطواتتينعلى،كوليانصوسوتعد،الألهة

السومريأاالفةقواعددراسةفىخاصةاهميةلهاأنكما،الأنلمدوصلتتاالتىالسومرية

الك!سيكى.عصرهافى

قم.0002-0214!أ+كللاثييآه)ءلأالثالثةأمرسمةنصوو-4

دالامتصاديةالإداديةالوم!نقمنكبير8ميموعةالثالئ!أدرسمةمصرمنإليناوصل

المحاكماصدرتهاالتىالتضانيةالأحكامميموعةالأخير6الوثانقوتمئل.والقضانية

الميتمعلدراسةكبير66لانداكلذ&وهى،طيهاالمتنازعالقضايامخنلففىالسومرية

اقىالمراسلاتمنمعمهثةابضئاالسد"هذ.من!يهورفنا.العصرهذافىالسومرى

ضرطىسين-ابى!مللهتعودالتيالرساكلوتعد.المدن!مالملولدبعضبفىتبودلت

السمة.هذ.سقوطورا.الكامنةالأسبابعليالأخمواءتسلطلأنها؟الأهميةمنكبير

5915-0002ال!د*)"دعن!االها!لىالعصر-فصوو5 )Od Babylo3.ق

حيفىبابلسمةبسقوولوانتهت،الثاف!يورسمةاعقبتاقىالمرحلةوهى

قكلافالئةال!سمةسقدطبعديافدالأظتالسومررمهاللغةانسروف.قم5915

منالرخموطي.اله!فيال!صأكعناطم!ولفةالرسميةاالنةاصبحتالتىالبابديةمحدها

نصوسداسننساخمكون،السرهذاكل،تمفقه،اليزءهذاحلىالبابليةاللفة8سياد

اثمل!هـمةال!،ىوهوالأل!،اساسينصنف!تصنيفهايمكنوالتىالسربةباللنةكثير8

منهاالأعظمالقسملإن،الأولىبابلسمةملوككتاباتأما،ولارسهايسنسمتىلملوك

الألبيةالنصوسطييشتملف!نهالثانيالصنداأم.بألسريةمنهاميلىبالبابليةلون

الرساكلمنومبمومات،والأمثالالمناكلرات،والتعا!يذالصلوات،والأساطيركال!م

!بالفاصلينالقرننخكللدثتالألبيةالنصوسهذ.انوالراحح.والشغصيةالرسمية

منصلأبد.قم626-1822بابلملكصدوقاامي!كملارسهملكس!-ديمحكم

السومرىالتراثحفظفيالبابليندالنساخ،!مdubba)البابليةالمدرسةبسهناالمموول

الفمبمة.السومريةالوثاتقمناسشساخهتعنالعصرهذافى
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Post)بلى11t1العصربعدما-نصوو6 Old Babylonian)

بابلسقوطبعدوادينيةالممافيةالمراكزفطاقفىمتداولةالسومريةالنصوسبقيت

وتشتمل.الميلادى(الثانى)اقرنالسلوقىالعصرحتىمتل!رةهر!لةإلى.ق!953عام

الصنفانلدنؤقد،لالمناحاتالأناشيدوعلىوالأمئالالتعاويذعليالمرطةهدهنم!س

.)22(سابقموضعفىذكرهاعلىثنناالتى((eme-المد3بلهيةالأخبلن

ووسطجنوبقىببعضبعضهمالمباشرواتصالهموالبابلينالسومرر+سلتعاوزنتيط

الواحدةواكلصيةالسومريةاللفتينمنكلتتأثرانإلىذلكادىفقد،الرالدينوادى

،المالاتهذ.مئلفىطبيعئاامزاالمفرداتاستعار؟ممالفىالتلاميركاندىاذا.بالأخرى

فهم.ذلكمنأبعدمجالفىاكل!يةفىأثرتقدالسومريةبأنيعتقدمنالباحثينمنفهناك

غيركلاهر3،فعل،بهمفعول،فاعلتمسسلاتخذالذىاكل!يةالحملةأحزاءقزهيبفىروون

بالسومريةداضحت!لرإلىيشيرذلكمان،الأخرى()الساميةاليفديةباللغاتقيا!ممااعتيالية

الاتصالاتعنالموهمةالأدلةأقدموانهذا.طبيعئاأمزاالشملسلهذامئلفيهايعدالتى

Archaic)ابدانيةالنصوسزمنإلىيرجعواحصيةالسومريةاللفتينبينالمباشر8

Textsمنكلمiفار"aهذهففى.قم5026حدورإلىتاربخهايعيوالتيصابمخ""أبو

أسماءيمملونكانواأنفسهمالنساخبعضانكما،6!طثيركديةأسما.دكريردالثصس

نصووفىويرد.نفسهاسرفياللنةبهذهممكلم!!هد،طييدلمما،ايضئا!ية

اللفةمنمستعارفظأقدمطيدليلاقدميعدوالذىلحالعطد)حرذللطصدمح،"ابو

السومرية.فىا!ية

التاريديةبالعصوريعرفلمابدايةقم0003-0032حدودشال!بةاختراعيعد

منحوانباى!اليوهيةحياتهشؤونلتلد!الكتابةباستخدام!يالتدر!الإنسانابتد)عندما

قبلما)عصورالسابقةالعصورفىالوسيلةهذهمئللميهتتنرتكنلمص!يفى،تارينه

،السلالاتفيربعصرق!0024!تى0285من6الممتدالزمنيةالضهة!عرف.ال!د!حمأ

لويلاتفىتمئلتسياسيةانظمةشكلتالتىالسومريةال!دتال!لىبظهوريتميزالذ!

الزمنمنالمقبةهذهعنالمصادراهمومن.3(!شمح!كداCiك!ة)ص!ط3السدريةالمدن

السومريينالملوكأثباتأوثدال!عنفضلأالسلالاتهذ.أمراءلناتركهاالتىال!باتهي

العصر.ذلكدامراءملوكبعضمدمرمنتتصثالتىالأدبيةافصوسمنو-

أريدومدينةفىالمسا.منمر8لأد!نزلت،"الملوكيةأنالسومريةالملوكمدال!مدكر
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رعلباستمثاءطيهاومنالأرضاكسحال!ىالعظيمالطو!انماهنم،اور(من)بالقرب

الهابل!ا.النص)كلداتوفاب!لشمالسومر!(النص)كل!سمدراالطويان

ضهم!التاللينالثمانيةالملو!خي!ئارقئاأعط!هذهالملودأنباتانبالنكرمدير

الرقمهذامئل%الطنلا!*.سنة002412لهمخصصإفى"الطوفانتجلصكمواانهم

!ديمكل"كانالإنسانانوهى"القدبمةالأممحرضد!لمانعةفكر8بعكسإنما4الخبالى

عامعأنايضئاالمستبمديخرومن.*(خارقةعسديةوصلاتططبعمريتمتع،الزمان

إليفاضطر،الطوفان!بلمنملهـكثمانيةأسماهغيرحدزىكليكنلمالسريةالأثبات

ينتفصلالتىوهى5عدأواسعةتصورهازمنية!قبةلتغطىمنهمكلحكمسنواتتطوول

مدال!تذكرهماانأيضئابا!مظة!دير.الطوفان!درث!ي!حاكمةسطةأدلظ!ر

الألهةأنعلىضمئايدلالسماهفياصلأكاندالملوكيةالمكممص!رانمنالسريةالملوك

منببنهممنمتبيأوقلونالانها،الهثمرت!كماثيهيكانت.امعتمداتبمصب

ا!دن.ولللوكمالح!وهمالسلطة3أرضهذهيمارس

مدلفةفى؟نيةالملوكيةنزلل،الطنانانتهىانبعدأنهالسومريةالملوكاثباتوتذكر

فيرعصرلىبارزسياسىد!رركيشلمدينةكانولمد.بابلمنبالقربالأحيمر()تلكيش

هذافىللقطرالداخليةالىةتمقيقفينبمواالسمةهذهملوكأنيربحإذ،السلالات

الملوكأسماءمن!أف!نذلكعنوفضلأ.م(.قالبلاد)0028تارىمنالمبكرالعصر

وللا"لمه؟للأب(مئل-سامية()خديةاسماءيصلونكانواالسمةهذهفى!االذين

Qalumum)فييةاليالقباكلاستيطانزمنأنعلىيدلمما)عقرب("أ!ة"دقز)!مل

سرمونيدعلىا!يةالسمةقيادمسبقتقديمةأزمانإلىورححالرافد-!وادىجد

نأحتىاللا!التاديحيةالعصورفىماسمةبشهر8تتمتعكيشمدينةويقيت.عديد-بقرون

منيكونوالمأنهممنالرغمعلىكيش،،ملكبلقبأنفسهملقبواالسرلنالملوكبعض

فىصلمرالثالثالملك!نطريفةمظةالسومريةالملوكقانمة!ذكر.السمةهذهملوك

.ا!لها!كلووحدالسما.إلىصعدوانهراضاكان"أنهملادها،إينناوهوكيشسمة

إلىصعدانهكيفتروىالسرىالملدهذاعنبابليةاسطور8هنادأنبالذكروبدير

نلامىوسرف،ضيئاكان+"النساله"نباتحلىيمصلأناطمننسرظهرعلىالسماء

.)"2(اثاك()المحصللا!قسنمعلىالأسطورةهذهتناصيلدكرعلى

اشتهرتالتىالأولىال!ركا!سمةالعصرهذاليال!لمهيرةالسريةالسلالاتومن

بطولمةقسىمدةكلمامر.خللتالذى35اي0275حدود)فىحليامشالماسىبملكها
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بمقملمامشملصةوتعد.رقيماعشراشمنتتالكطويلةبابليةملصةوفى،سرية

أرماءإلىوصلتشهرتهاأنحتي؟القديمةالمضاراتتار-فىالأدبيةالت!يدأشهرمن

الفصلفىالمقصيلىمنبشىءالملصةهذهذ"كرإلىنتطرقوسود.ا!ديما!الممنواسعة

الرا!دين.وادىحضار6فىالأصالةعن!ديمما+مماء!!

الأولىألرسمةوهى،م.ق0265حالددفىحكمتأخرىةسريسد"وهنا!

وصلتبل،فحسبالسومريةالأنباتفيالمدونةالملوكأسماءعلىاخهارهامممصرلمالق

سنةمنابم!اء،اورمدبنةلىالننفبباتكشفتوفد.ملوكهابعضمناهمرمةكناباتإلينا

YY%سنلاسمالتى،أددفىالملكيةبالمقابرالمختصينبذعرفتغنيةمقابرص،بعدماومالأ

الدمق.الفصلثىأيضئامقاصيلهاثكرطى

سمتينقيامقم(0255!دود)فىالسلالاتفمرعصرمنالأخيرالدزهشهد

لكش-سمةامراءمن6عديدتاريديا!باتإليناوصلتطد.واومالكمثى:همامتتا!ستين

والأراضىالازؤاءومياهال!دودحولالسمتينهانينبنمرىالذىالطويلالصراعتبين

زاكيرىلوكالواسمهأوماسمةملوكأ!داستطاعأنالصراعلملكفهايةوكانت.افراعية

وقتحتياسمهيقرأكان)الذىأنيمكيناأوروملوكهاأخرزمنفىلك!رسمةعلىالقضاء

إلىنفوذ.يمداناستطاعزاكلئلدكالانالأحدا:سيرمن!يظهر.الدد،حينا(قريلا

ىأ؟،الأعلىالبمرإلىالأسفلإلب!ر"منوصلانه!ابام!فىملكرلهو5سومرب!خار6

سومر"هملكبلقبنفسهقيأنهكما،شمالأالمتوسطالبحرإلىمندياالعربىالحلم!من

إلىبددرهزاتلوكالعصرحاءانيلبثولم.للبلادالسياسيةالدمد؟إنعاز.علىدلالة

.اكل!ىسربونيدعلىقآ(2371-24-).عائاو!ث!رشتسعةرامحكمبصنهايم!

ثمومن،المدنل!يلاتوتحيد،البلادعلىسيطرىفرضاكل!ىسربوناستطا،

التىاكلمدكلةإلىنسبةا!يةبالإمبراطد!يةعرلتالأرما.!اسعةامبماط!ةإثامة

تزعمهمالنينلاث!محن.الانلحدمعروفميرموقعهايزالمامالتى"له!اصمةاتمنما

جدفىاستوطنتاقىالعربيةالجزسةقمائلمنهمالبديدةالإمرراطوريةإقامةفىسرمون

حنبإلىجنئاهذلاءعاشوقد.الميلادقبلالرابعاهفمنذربما،مدامبكرصرفىبابل

العكم.دفةعلىالاستيلا.منيتمكنواأنقبلممهموتفاعلوا،السومررسمع

إلىالمزس8قبائلهبراتاقلممن8واحد،البا!ثينمعظمراىكل،ا!مورنيمكل

إلىتمرعتالتىالأمالعزرةلفاتعانلةإلياصولهافىتعودلفتهمأنكما.الرافدينلادى

ء3-
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تسمىكانتالتىوهىمالأراميةدالعبريةوالعربيةوالأشوريةوالبابليةا!دية:منهافروع

السامية.بالكت

اللغةمجالفىينحصرفإنه،"ا!دس،و"السومررص"بنفالقمنهناككانوإذا

ماملصقةلفةوص،السومربةاالغةيمكمونكانوامعروفهوكمافالسريون.غيرلا

عائلةمنواحد-هىالتىا!يةاللغةا!يوناسشلبينما،معهولةاللفوسةعانلتهازالت

منذاللفةعلماءلاحظإذ.الساميةاللغاتبعائلةتمسيتهاطىالم!تصوندرجكبيرةلنوية

كاحصيةالقديمالأدنىالشرقلغاتمنعددبينواضخاتقارئاهناكأنقرونبضعة

والعربية.والنبطيةوالأراميةوالفينيقيةوالعبريةوالكنعانيةوالاشورية(البابلية:)ولهجاتها

الاتى:أبرزهامنلعلأساسيةجوانبفىالمماربهذاويتجلى

علىولمس،(consonants)الصحيحةالحرتعلىأساسية8بصوراعتمادها-1

5)العلةحرت ) vowelsصحيحةحروفافيهاانثم،الاطاللفاتفىالهالهىكما

مالسنى)ق(مالحنكى)ط(اللهوىكالحرفالأهـهةاللفاتفى8مودغيرإضافية

.)خ(رالحلقىالصافر)ص(

نية.ثنورذاتأفعالمنمشتقةالكماتمنالعظعيالغالييةإن-2

ولامونث"لابيعرفماوصودوددموالمؤثثالمذكرهمافقطجنسينوحرد-3

L."كر

.)02(ومعنىلفظاتتطابقاللفاتهذهلىالمقرداتمن6بميرمعمهكةجود-4

أصلمنالبمثالمباشرالسببكانت5غيرهاكثير-داخرى،هذهالتشابهمقاطإن

1781عامفىأى!الزمنمنقرننعليمرريدماوقبل.اللفاتتلكإليهترحعمشتركقديم

بتلكالمتكمةاحوامبان(Schrdzer)شلوتسرالنسماوىالعالمقال،التحديدوبهعلى

التىالأنسالاقانمةإلىاستناذانومبنسامهوواحدمدمنحميعهاانمدرتقداالفات

الصددهذالىاقورا؟تذكرإلم.)*(التكو!سفرمنالعاشرالاصصاحفىالتوراةتذكرها

ابووسام..الطوفانبعدبنونلهملال!لدويافثوهامسامنوحبنىمواليدوهذ.":نصهما

دالهمارلكشادداشورعيمسامبنو.بنونايضئالهولد،الكييريا!ثاخو،عامربنىكل

ولعابر.عابرولدوشالحشالحمارفكشاوهـلد.وماضوعاثر!ولعوسارامدا.سأرام

ولدو!قطان.بقطاناخيهداسمالأرضقسم!ايامةفيلأن.فالعالواحداسمابنانولد

-04-
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وكان.يقطانبنوهؤلاء!ممع..ولقلةلحالذالوهدورامويارحموت!ضروشالفالموداد

قبانلهمحسبسامبنوهؤلاء.المشرقعبلسفارنحوتجىءحينماميشامنمسكنهم

.32(-01:21التكوش)سفراممهم،حسبباراضيهمكألسنتهم

الممتصينمنهمبلألاقىان،الساميةاللغات"و"الساميون،مصطلحيلبثلم

المعنيفىبنهذام!هناإليمتداولأويقى،واسعنطاقعلىاستعماله!شاع،بالاستشرات

ضرورةعلىبالننببهالعربالباحثينمنعددبدأسنواتمنذولكن.6والحضاراللناتبم!ر-

والأنثرو!ولوجيةالتا!يخيةالدراساتضؤفىالمصطلحهذااستخدامفىالنظرإعادة

الحقانقمعوانسجائادقةأكثريكونعنهبديلمصطلحتقديرضرورةوعلىالحديئةه

.اللفاتنلكتتكلمكانتالتىالأقوامعنالمعروفةالتاريخية

بالنقاطتحزأنيمكنوساميون""سامىهصطلحفىالضعفهافبأنممديوناون

ا+مية:

التشابهقاصيلاساشاالأصل(6!د)اىالعرقاعتمدشلوتسرانالواضحمن-1

مثلأ،الجغرافىالعاملمنهااخرىعياملهناكانحنفى؟،"الساميةا!وامبئاللغوى

نقول،إننا.معينةلهجةأولفةيتكلمونأقواماوبقومللتعريفيستخدمأنالممهـنمنكان

فىسرأرضإلينسبة"السومرية"اللنةوالسومريون،5،الحصرلاالمثالشيلعلى

منالشمالإلىرهياكلإلىنسبةا!دمية،و"اطفةءا!يون"ون!ل،الحواقمنويى

ومن،جهةمنهذا.بابلارضإلىنسبةايابلية،"االفةو"البابليون")يضئاونقول.سومر

إلىسبقنارنيستينبعقبتينيصطدمشلوتسرقدمهالذىالعرقىالتاصيلفإنأخرىجهة

الشعوباو"السامينعنحديثهمعرضفىالوهابعبدلطفىالدكتور.تشغيصهما

كمجموعةالساميةالشعوبعنالحديثإن5:الوهابعبدلطفيالأستاذيقول.،السامية

لهوالمميزةالماصةالعسمية!غصانصهمدصهلهواحدعنصراو!نسإلىتنتمىبشرية

العنصرى،النقاءبقضيةيتصلأحدهما:لسببينعلمىأساسإلىيستندلاحديثهو

!الخصانصالمدحتطابقفإن،الأولالسببيخصوفيما.واللفةالعنصربينيتصلوالأخر

بينالمجالهذافىواض!اتباينانجدفنحن،قانمغيرامرالساميةالشعو*ب!العسمانية

فإن،الواقعوفى.،2(،أخرىجهةمنمنهاشعبكلداخلفي!م!به!ةمنالشعوبهذ.

lv4-6مناسAقدالأجناسنقاءعنالحديثانإليالحالىالقرنالقرنأواسطمنذانت!اقد

)28(.المعاصررش"الأنثرديولهبياعلماء)حدتعبيرحسب"علميةخرافةهالأمرحقيقةفىاصيح
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:الوهابعبدلطلىالأستادقي!ول،العنصراوالجنسلدمدةاساسئااالنةاتحاذعناام

,Jلسببعنصرىتمديدلأىأساسئاتصلحلااالغةانهوالتاريميةا!حظةمنالثابتن

أهدائايحدملم!كانإذااالفاتلالمقاطغريية!ابليةلهاالبشريةالفئاتانهوبسيط

.،عمرانيةأومصلحية

الصيثصلهإن،الأممرويولية!المشكلاتالعرقىالبانبصالنكلر!يصر!-2

تاربنى.أساسعلىايضئايكللا6التورالىماءالذىالن!وعلىالسامينمشتركأصل

منالكنعانمىت!رجفهي،المعروفةالتاريهيةالمقانقمعتمققلاالتورأتيةالنسبقانمةإن

الميديون()وهنهعبلامتعدصين!ى،حام،"ابناءالحاميينمعلتضعهم"السامين،قانمة

منما!دةيكونونالكنعانينأنفىالباحثينمناثنانيخنلفلاهناسام.أبناءمن

ولغويةتاري!يةجمدابطالقبائلهذهمعيرتبطونوانهم"الساميةالقباكلبينالكييرةاليماعات

الملمامجدإلىالعربيةاليزسةمنهامرتالتىاليماعاتاقدممنكانوافالكنعانيون.متينة

اسماءقصلى8مامرممئاهرلاءا!امت،الميلاد!بلل!الم!اطدمنالأل!النصدفى

الكنعانيينانأيضئاومعرت."جازر"و"مجدووشان"و"بيتاريحا"5:مئلكنعانية

وقد.والأو!فاريتيةالفينيقيةعنهامقرعتالتىالفربيةالساميةاالفاتمن8واحديتكمونكانوا

علىتدلكما،!رئاثون!دها8هجائية-مسمارية!وفاالكتابةفيالكنعانيوناست!دم

المربىالشمالكلشمر8)راس!فاربتمدبنةكلالتمقبباتعنهاكشفتالتىكتاباتهمذلك

اجمد.قبلعلمردالرابعالخامسايقونينإلىتد!ينهازمنيعيدالتى،سورية(من

الحقانقكليضالفامرنحانسابضمن)والعيصيين(عيمذكرانفىشكولا

)العيسورن(سكانهايمتلاإورانمنالشرقيةالأراضىكلتقعالتىفميكل..التاريمية

يقتصولاالتوراتيةالأنسابقانمةارتباكانهىوالحقيقة.لفويةامكانتعرقيةصلةباية

منهمأبناء!8كنعانإلى8التمراتسنبتإذ؟أيضئاالحيثيين!يشملبل؟هـحدهاعيمعلى

منال!اثينانومعرود.6التوراتذكرما!سمب"الحيثيدن"يثبنومنهانحلرالذى"حيث،

الهنديةاالناتعاملةمنلغتهموانالأناضولبلاداستوطنتالتىالأس!الهنميةاحموام

ىألهاليسسمالةمالكنعانمتضعانإلىنسبتهممكونولذ!،%(o-01)محو!الأس!

تاربغى.سند

ومعرودوارد،ثبيلةأومماعةبينعر!يةرابطةبوصله،النسلاعنالمديثأن-3

.وحديما()قديئاالعالمانحا.شتىفىالأفواممنو!ايرهاالعربيةافي8فىالقباكلبن
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ال!قامكلوميانبتهاارتباكهاصفضلأ،التوراتيةا+سمابلانمةطى!ذمماومن

الدىالحدإلىالأنسابتلكتلصيلفيتفالىانها،هيلقبلذل!رايناكما،التاديحية

يحنلفلابم!5حقيتةالمسالةوكان،نوحهومشترك!ا!دمدإلىالتباكلنلكيهأرمعت

،شىءالنسبتاصيل!ىالمديثإن5:الصددهذافىلطفىالأستاذت.اممان!مها

أواسرةابنا.بعرفاندالمنطقيالمعقولمنبكونفقد..اخر!لمىهالتلصبلILفى8مالمفالا

إلىتاصيلاالنسبهذايدلهعأنأما،معينةحدودإليالنسبيةالد!ةمنبشىءنسبهمعشير6

يدخلوانلابدU-(البشريةالأولالأبادمعهدإلىالأحيانبعض)وفىنوحبنسامعهد

.)92(والضيالالنمتمنكببقدرفيه

موضوعناقشواأنلهمسبقوالمستشرقينالعربالباحثينمن!ذاأنالمعروفمن

منالساممىانحدار6لكرأنعلىيتفقونمانهم،التمسيةبتغطئةوقا!ا،تفصيلأ""السامية

بعضيقدمهالذىالبديلالمصطلحأنغير.لهالحهلا6اسطورممردسامهورطصلي

ولفويةتاريغيةمشكلاتالاخرهويواحه،"العرب،بتسميتهموهو،البا!ثينهولاءمن

يضاف.التديمةدالحضاريةاللغويةباللراساتالممنينمنمقبلأيلقلمل!نهولهذا،ونقافية

علىعربلفظةإطلاقبانواعترف،رأيهفىرمعالبا!ثينهؤلاءمنبعضئاأنذ!إلي

منوهو،علىبوادالدكتورفالأستاذ.التاديحيةالمقائقتسندهلاأمر-ا!ماميةا!وام

591العامكلنصهماثالقدكان،بساميعرسللندلاسمبالالمتحسمينحر t:

الذىالزمانمنالنظربفض،اليزر8سكانهمم!طى)عر3(لفظسلطلق"إنى

الأشمامفىامالشماليةاحسامفىسكنوااكانواسواء"فيه!دواالذىمالم!نفيهعاشوا

..)عرب(ن!ىفيهؤلاهلكل.منهاالجنوييةاحسامفىامالعربمزسةمنارسطى

قبلالأولاطفمنالأخيرالنصففىمتاخزاظهرومصطلح"خاصة!ميةعلم!!رب

هذاوعلى.الأخصطىالإسلام!دوقبيل،خاصةالميددبعدوممبت!ركز،ايلاد

يدعوالموانريالطبع)عرب(هم،السنينويالو!8عييدجمالنالميلادقبلعاضاطلذين

..)عرئا(

قلتإذامبالئااومحطئاكونلا"ولعلنى:قانلأعلىبوادالدكتورالأستاذو!ضيف

نأرأينالقد،)عربية(و)عربى(ب)سامية(و)سامي(مصطلحلاستبدالحانقدالوقتان

فكر8اساسوعلىاللهعاتفيالممارباساسعلىتتوممصطنعةتسميةاثسميةنلك

فى-أقربفهوالساميةيقابلالذى)العرب(مصطلحنااما..التهـداةفىالواردةالأنساب
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لكونهاعربيةالساميةتعدانصالمنطقالعلمعنبقريبصلأببعيدولمس..العلمإلى-نظرى

مهدهىالعرببزسةانمررونالعلماءمنكئبااننعلمونمن،العربجزس)فيظهرت

.)03(،السامين

%1V"العامفىولكن Aلم6المرهذهفىانهغير،رايهفىطىحادالأستاذرمع

"المفصلكتابهمنالأولالعزءفىيقولفهو،الساميذمحليحلخر2مصطلحمقديميحال!

:،العربتارىفى

عنهماتحدثوان،الساميينكلالعربفىادخلأنالأصدقاءبعضعلغاشار"لقد

ومنهالعربثزرةهوالأولالساميينوطنلأن،العربعناتحدثكماهذاكتابىفى

تركتالىالعرييةالقبائلمثلىذلكفيفهم،فيهااستقرواالتىالمعروفةالأماكنإلىهاحدا

.شىءفىعنهميختلفونلا"الشامويلادالشامباريةوفىالعراقفىواستقرت،العرببلاد

عنتسكتفلم"عربيةقبائلانهاعلىالمهاجر8القبائلنلكعنتمدثتقدكئتفإذا:قالواثم

2العربمنتحعلهمدرلم،السامينأولئك

الكتاباتنصتطد،الأصلمعروفةقبانلهىالمهاثر!العربيةالقبائلىانوثوابى

لا،عرييةلهعاتولهعاتها،العربثزشإلىنفسهاونسبة،عرويتهاعلىالأخرىوالموارد

كما5العلماءبنفليس،الساميةالشعوباما.عربيةوممافتها،نزاعولاذلكفىريب

فىولمس،العربإلىنفسهنسبماحدشعببينهاولمس،الأولوطنهاعلىاقماق،سنرى

كلهااشتركتلانولهباتها،مرييةانهاإلىيملميرماحدموردإليناالواصلةالتاريحيةالموارد

.والالتقاءالاشتراكمواطنمنحرهى،كليرةامدرفىايضئاتغنلففإنها!امورفى

فىالعرويةأنثم.العرويةحيثمنالعربيةالقبانلويذالشعوبهذهبينإننكبيرففرو

فقد،إليهتؤولاصلذاتأنهالإنبات،إليهاالشعوبهذهضمإلىصاحةبهاليسنظرى

واستمرالقديمفىأينعتاريحاالعربماعطي،عنهممحا.ئمتاريحاالشعوبنلكاالهأعطى

وعنكيرهمميدعنالتفتيشعنيغنيهمماالاسديةالعضار8منلهماننم،ا!محتي

انهيثبتل!منإليهمنضيفحتىنقصمركبالعربفىظيس.إليهملاضافتها،تركاتهم

منكانواانهمترىالعلماءمنثماعةوان،و!مانةحضار6اصحابكانواانهملمبرد،منهم

تدإلىاحتاثوالماالئزب!يقيةاليمنتريةنبشوالوالعربانعندىمالرأى.العرب8مزس

الأسرةإلىهؤلاءمنحذا)اضمأنستطى1لاهذااثلمنلهثما.الترقمعهذاإلىي!ع!ومن

هذ.توافرتإذاإلا،عندناالعربلنظامن،المفهمالم!وفالاصطدصبالمعنى"العريية

!فا.العربمزس6منكانواوانهم،حفاالعربمنانهمبالنصونبت،الأدلة

-،،-
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تلكعلىإطتيمكناصطلاحأصدقهوالعربيةالشعوبمصطلحأنقلتلقد،نعم

وقلت،وسامية)سامي(بوعريية)عربى(مصطلحلاستبدالحانقدالزمانوان"الشعوب

ص)التمسيةهذهترجيحتعليلفىالسابقال!بمنالئانىالعزءفى!ثمرحتهااخرىأ!لمياء

YAV).والقبائلالشعوبمئلعربيةقبائلهىالشعوبتلكأنأقصدولناقصدلمهـلكى

ئقافيةوحدةوالعر!ية،اصطدخاعليهااصطلحنقافية!دةفالسامية..المعروفةالعريية

.)93كبير،فرقالمفهومينوت،دمولةوروابطوجنسية

،"سامى،المصطلحمحليحلمصطلحلإيحادوملمةقانمةالماجةبقيتالأسبابلهذه

فىالأصلىموطنهاكانالتىواللغاتالأقوامتلكعنالتعبيرلىوواقعيةدقةكثرليكون

بديل،مصطلحاختياربانالعلميةالأمانةمنبدافعهنانثبتأنلناولابد.العربيةا!8

عندما،ويينناباقرطهالمرحومالفاضلأستاذنابيننظرجهاتوتبادلنقاشموضوعكان

القديمة"الحضاراتتار-فى"مقدمةالقيمسفرهمنالبديدةالطبعةيعداللرحمهكان

البديل،المصطلحبلورةإلىتصللمالمناقشاتتلكأنمنالرغموعلى.\عامفشرهالذى

الموطن،شىءكلقبل،الاعتباربنظرالأخذضرورةعلىمتفقةكانتالنظروثهاتفإن

.،"الساميةالقبائلمنه!اتالذىالأصلى

ماالعربيةالجزسةواقوام،السامينعنحديثهمعرضفىباقرطهالأستاذضل

نأنبى)نيجدرالرافدينوادىاستوطنتالىالساميةاحوامأشهرنعمدانهجل:فصه

رغمرأع!فىصحيحةولاموفقةغير،الساميةوا!فاتالساميونأى،الشانعةالتسميةهذه

العربية،اللفاتأوالجزيرةبلغاتاللفاتهذهاسميناأنناولو.الاستعمالفىشيوعها

ولكن،الصوابإلىأقربذلكلكان،6الجزوأقوامأوالعربيةبالأفوامالسامية!احوام

والعربوالبابليينا!ديذمئلخاصباسممنهمكلالساميةالأفوامأوفكاختصاص

التاديخىالمدلولعنيعبرلامنهمكلعلىعربتسميةإطلاقييعلويخرهمرالعبرانمع

.الل!قيق")3

للقارئيقدملمفإنه،"سامى،المصطلحدقةعدمعلىنبهقدباقرطهالأستاذكانلىاذا

الأقوامتلكعلى"عرب،تمسيةإ!قعننفسهالوقتفيأصبمأنهكما،م!ددابديلأ

عبدلطفىالدكتورالأستاذنشر7891العامونى.قليل!بلنكرناهاالتىلدممبابالسامية

منهالثانىالبابخصصالذى،،القديمةالعصورفى"العرب:القيمسفره-يميىالوهاب

هذافىالفاضلزميلناناقشلقد.،العرب!زسةالساميون:لموضوع(AV-04)ص
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علىمنناقيمةمظاتبنصوصهدابدى،مسمقيضةبصور8السامينمصطلحالباب

كنالساندالرأىاليال!بدلطفى3الأستااعتمدوقد.قليلقبلمنهافقراتاقتباس

النا!يةمنصاربميعدلمامرالأمناسنقاءصألحميثبا!القائل.بالأنثر!يولوجياالمعنين

دالى!مابنسامإلىالفبانلمنمعمو!ةمنسبيباالفولإلىخلصفإنهلذ!.العلمبة

الياحثف!ن5د!ومع.تعيير.حدطى،،العلمىالت!ليد"نطاقعنبل!رهيخرث!كيره

المصطلحبطلانهفبتأنيهمهكانامبقدر!مديدمصطلحبطرحمهتئايكنلمالكريم

!اللفوية.مالأنثرويولوميةالتاريحيةالوجهةمن،،"الساميونالمستعمل

نشرنا،9791العامفىاى!الوهابعبدلطفىالأستاذكتابظ!رمنعام!يعد

وقد،"العزهـن،مصطلحفيهاستعملنا،ي،المنطقةفىدورهم:،ا!مورنعنوانهبص!

المصطلحالماليةلراستتالىنهملانناهنادكرهالعلي!"من:نصهماحينهفيقلنا

منهبدلانستعملوسررمقبول؟رينىاساسإلىيسنندلاالذى،"الساممىن:المتداول

العربمزس6الأصلىموطنهاكانالتىالقهامرفلكإلىللاثمارةالعانرلن،أو8اليزس"قبائل

ماقي.ات8لفةهىداحدةلفةإلىأصلهافىتعطلهحاتأولفاتتتكلمكانت!التى

والأعرافالمعاشية8والميااقاريغيةالسماتمنببملة،ذلكحانبإليلمتتشابهايضئاكانت

.،الدينيةدالمعتقداتلالمماليد

مقستهمفيكان،الباحث!منعددمنقبولألقى"الحزهـسنمصطلحأنوسدو

داصولهمالأولون"الس!نالموسومالفصلفى،.مه\عامكتبالذىباقرطهالأستاذ

حقيقةالىيستندلامصطلحأنهالتحيد"يممر:نصهماالسامينمصطلحعن"التاريخية

اسمطيهميطلقأنوالصصح.نح!نسامإليا+مواماولئكانتسابأى!موثوقةتاريغية

إحماععليهاانعقدالتىالمقيقةمنانطائا،الجزريناوالجزسةاقوامأوالعرييةالأقوام

إلىمغتلفةزمنيةفتراتفىهاحداومنهااحوامأولنكمهدالعربيةالجزسةأنمنإلباحث!

ا+فطارمناخرى!امزا.المبشةدالى،الرافدينمادىبينهاومن،العريىالطنأقطار

.)،3(المجالد8"

منواض!اببدو؟كتائاالأحمدسعيدساميالدكنورالأستاذأصدر819؟العاموفى

الباحثينصمنبعشضدمقبولأبديلأصار"عزرى،مصطلحانالبزرية،"االفاتعنوانه

."سامي،ال!ديمالمصطلح

"اطلقأنهالبرريةالهبراتمنوانوتحتكتابهمدخلفىسعيدسامىالأستاذ!يذكر
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إلىنسنندلانسبةوهى،الساميناسماورتالها!ثبن!بلمناليرربةا!وامطى

إلى6المستتدوالأدلة6المعتمدالمصالرتدعمهاولا،ديضالم!الواثعفىرصينأساس

شبهمناندفعتقدالبشريةالمبموعاتهذ.كانتو!لا.العلميةوالدتالموخموسالتمصيص

الأخرى-احزانهامناوالفراتية(اليزسة)منطقةالنربىشمالهامنسواءال!ميةالؤس8

.)03("عليهم(العربيةالجزسةنسكانالحرسلفظةإطصيستحسن

موطنهاكانالتىالقبائلتلكبهيقصد،ال!يون"مصطلحانتقدمممايتضح

هى6واحدلغةإلىأصلهاكلتعيلهياتاولناتتتكلمكانتوابتى،هزس8،ا!ربالأصلى

إلى،أيضئامخنلفةأزمانكىمختلفةولأسباب،القبائلتلكاضطرتو!د..البزس6لفة

و!لسطين.وسوريةالرافدينوادىفىال!صبةالمناطقإلىوالنز!حاستيطانهامواطنهعرة

الحالبطبيعةنعنىلافإننا،البزير؟قبائلعلىنمحممندماأننام!ظتهتمدرومما

كانتالقبائلتلكفإن5ذ!منالعكسعلىبل"الصمرا!هالمناطقتستوطنكانتانها

التنقلفىحركتهااننتصورأنولنا.!مراعىسئا8المزراطرا!طيالبوادىفىممم!

وكانت،ابقبلعشرالثانىاهمنحدودفىالمنطقةفىالبملط!رقبلبطيت!كانت

يترولونكانواحيث؟المتمضرةوالمدنالذراعيةبالقرىدائماتصالعلىالبديةالقبائل

يستوطناناحياناويحصل.والسلاحدالأدواتلالتموربالحبولا-داخرح!ت-منها

!ريمةالنرامةفتمتهنممينةأوقريةفيياممعهاقيملة!تيأومائلةاواحوادمنطد

تشكلكانتهذهالبدويةالتيائلأنطى8كميرتاريميةشواهدوهناك.والماصميةالأغنام

عديدةقبائلمنحلفااومعينةقبيلةأننسمعماحثيزا،المدنفىالسلطةعلىخطزااحيانا

استيطانها.وفىعليهاالاستيلا.فىونمحت،المتمضر6المراكزهاصت

نأإلىيشيرماالمكتويةالأدلةمنهناكفإن،الرالدينبوادىالأمريتعلقما!يقدر

فىتردأعلاماسماءفهناك.جذامبكرعصرفىالعراقفى6مجودكانتالمزسةقباكل

غيرمنأى"جز!ينكانواأصحابهاأنعلىواض!ةبصور6تدلالسلالاتفمرصروثائق

النصوسفيهاوجدتالتىالأثريةالمواقعالجفرافىالتوزىمنيستدلكما،السومت

واسعةجغراليةرقعةلىمنتشرينكانوااكصينانعلى!هذ.الأعلاماسماءتذكرالتى

بالقوةيتمتعونكانوالكنهم،الجنوبفيالسومريينبالنسبةكليلينكانواوانهم،نسبئا

نفوذتزايدعلىحدليل.الأحيمر()تلكيشممل!!ديضمنكانتالتىالمنطتةفىوالنفى

اتمينعددهمالبالغملوكهممممو4)منمل!!لمراشأنالممل!هذ.فىالعزت
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هرلاءأنايضئاالمسماريةمن!-2لنصوسويتدح.جزريةاسماء.يمنلونأإ..

الوسطىاحسامانومعلوم.القطر!لمثالىس!نمنا!برالجزءمولمونأشد!ووبهأتوا

شمالأ،سامرا.-هيتخط!تىالعنوبمدينلأ؟نقز.فىمنابتداء،الرافدينمن-وادى

له.عاصمةسرموناتخذهاالتى*نسبا"آبي"ن!ينةيص،ه!دتسمىاصبحت

الشملسلى!سمب،التارىصبرمومات.شكلعلى،العزرين6هيرالمررخونروتب

الأتي:

أقامواوقد،المحلادتبلاالرابغاهفمنذالعراقإلىهاجلابمما:ا!يو!ن-1

2316-)؟237اكل!ىسرجونبزعامة،ق!الئانىاطفمنتصفكلاكل!يةال!ولة

.-.م(.ق

قبلمالثانىالثالثالأفينبينماوفلسطينسو!ياقىاستقرواوقدنالكنعان!ى-2

سكنواالنينالكعافوناما.الساحليةالمناطقاستوطنواالنيقالفينيقم!نومنهم5الميلاد

الذينوهم"الأموريون،باسمعرفوافقد،الرافدينسادىالشامبلادمنالشرقيةالمناطق

.ق!(5915-)4918الألدبابلسطةاسسوا

اطدمنالثانىالنصدكلالخصيبالهكلمناطقفىسكنوا:الأراميون-3

مااليزسةمناطقلنيسو!ياشمالىفى6عديددديلاتالأراميوتداقام.الميلادقبلالثانى

الظمحتمنريماالرافدينوادىضوبإلىالأراميةالقباثلبعض!دفقت.النرشبين

فىقويةدؤلهإكامةمن"الكلدين،قبيلةاستطاعتكد.الميلا4قبلالأولاطفخكلالعربي

.قم953عامحتىواستمرت،قم626عامفىبولاصرنبوأسسها،العراق

وقد.والعراقالشامبلادبوادىإليالميلادقبلالأولاطففىالعربيةالقبائل-4

العراقفىكالمنانر8الإسلامقبيلعربثم"الاشوررتالملوككتاباتفيعنهماخبارلرلت

التىالميلادىالسابعالقرنفىالإسديةالعرببةالفتحواخيزا.سورياكلوالغساسنة

الإسلاص.العربيالوطنمنماسعةاثزاهإلىالعربفيهاوصل

لىالقباكلهذهمنهانطلقتالذىنالم!ت!ديدحول8متعمدنظرومهاتوهنال!

ددى،نبدفىكانالقبائلنلكموطنانجم!منههناك.العربيةا!6منههراتها

منوهناد.البمررشمنماعاانهمثالثفرسمح!بينما،اليمنمنماعاانهمأخرون
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المنطقةمناى!8الدزرسغريىشمالمنالقباكلهذههمر8باحتماليعتقدمناياضئ

سدرية.شرقىو!ثممالوشرقالعراقفىديلةفريىشمالفىاللراقيةبالمزس8الم!وفة

الذىالأصليالملنكانتالعرل!مزس؟منمنطقةأية:ص!الارا.هذ.تهاينتومهما

الأصلىالمح!نالواسعاليفرالهىبمدلولهاالعر*مزرةتبض،الهيراتم!لمنةافطل!

به.متغتماخير"مز!يون،أبببميل!ح!رفي،!مقىاثباكللهذ.
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الفصلىالفانى

الرافىيه(ي8هـا51ثضا

6مخم!ر!ثمواكلامالتما
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إلىتممدمن!ورهاانالأصيلةال!ضاراتبهاتتصدالتىالحصانصأبرزمنلعل

النضيلر!ةبلفتحتىالتطورمنمتعا!بةبمراحلمرتدانها،الضمفىمو!طةأزمان

موضوعنابوصفهاالرافدينرادىحضار6طىهناالكلاماهتصرنامالادا.والازسار

بقسهاالأخرىالأصيلةالحضارأتمنغيرهامئلتميزتبامهاا!ليمكننا.الرنيس

البلادفيهاشيتالتىالمطلمةالعصورإئانالأثنبيةالتمدياتموامهةعليالفانتويق!رتها

دانيةمن!اطقفىالباحثنظريلفتبشكلالتأنيرطىأيضئابقدرتهانم،قاسيةاحتكلكلرت

الضيم.العالممنوثاصية

8حضار!يالأخص،!ضار6ألةاصالةعنالحدلثأنسنفيلاف!ثه،اض!حهةمن

فيهتتداخلالموضوعهذامثللأن،!،مالمتطمعبةالمعقدةالمواضمعمنيعد"امديمالعراق

منالكثيرلىالحوشنتجنبسودلإنناطذلك.لالتارينيةوالفنيةاالفويةالمسائلمنمملة

حددت3نتىصالفكريةالماديةالشواهدتلكابرزبانمقاءهناونكتفى،والعزيئاتاثمفاصيل

أيضئاولذ&.6المميزالأصيلةصلاتهااعطتهادالتىالقديمالعراقلمضار6العامةالسمات

هذاففى:الأخرأ!دهمابكملموخموعبنبلبهوالذىالفصلهذالهىنتماولسوففإننا

ابرزايةمطاهرهاابرزعرضخكلمنالرافدينوادىحضار6اصالةنجمثالفصل

ا!حقالفصلفىننناللببنما.الأخرىالقديمةال!ضاراتبينبهانميزتاقىمكلاهرها

الأدنى.الشرقبلدانلهىالقميمالعراق6توكاصضاراللأ!ا*مرم!دار

ناالرافديندادىبلا4حضارةداصالةطمعلىالدالةال!لمواهداهممنلعل

المتعاقبة.الذمنيةالعصورخكل،أخرىبعدمر!لة،تطورهامراطتتبعالبا!ثباستطاعة

بشكلالقطرفىالاستيطانمراحلتعاقبهوالصمدهذافىنكر.يمكنمثالأفيولعل

التار-.فجربدايةفىالمدينةبظ!روانتهاءالك!فاستيطانمنابتدا.،ومت!سمملمستمر

لدممتيطانرنيستينمر!لتين،الأثريةالتتتيياتضوهىيميزانالبا!ثباستطاعةانكما

محافظة،بل!بررا)موقعالمكشوفةالمقراتفىالاستيطانتشملالأولي،القديمالعراقفى

مرلحة.الامتقاليمئلالذىالفصديةالقرىفىالاستيطانثم،سنة(لد06-..السليمانية

مواتعطىمثالوخير.الصيثالحمرىالعصرإلىالوسيطالممرىالعصرنهايةمن

يرثعلالتىشاني!ركهدمنكم4بعدعلىتقعالتىصزاص!قريةا!صليةالاستطان

زام!موثعفيالمكتشفةالميواناتعظاملراسةمن!يظهر.م.فى0029سطإليتاهـم!ها

طىالقريةهذهاستيطانمنالقديمةالأطوارفييعتمدبقىالعصرذكإنسانأحمبى
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من8الأخيرالأدوارفى4استطاهأنوسدو.والماعزرالأغنامكالغزالالحيواناتصيد

اقحديدوولعلييعرفولا.و!شئاالماصبقىحنفىالفنمتدجينالقريةهذهاستيطان

وطحنحصدفىاست!دمتقدوالمساحقوالمدقاتكالرصالمنزليةالألواتكانتإذاعما

الانسانممارسةفإن،حالأيةوعلى.بنفسهالإنسانزرعهاالتىالحبوبأمالبريةالحبوب

والتىالقررتفي)حريتالتىالمفرياتأ!كلتهاحقيقةكانعلطالمتعارفبمعناهاللزراعة

.)9(والسمصوالعدصالشعيرمنمدمنةانواعلنراعاممارسةعنكشفت

المستطناتتشملفهيالاستقراربمرحلةتمسيتهايمكنمالسالثانيةالمرحلةأما

فىبالعبيد!انتهاءالقطرشمالفىحرموقريةمنابتداهالزراعيةالقرىاى!الدانمية

قم.0675حمودإلىتاريخهايعودصالتىثمجمالشرقىالواقعةحرموقريةففى.العنوب

فىالقريةسورتعدد!در.الحجار8منواسسهابالطينمبنيةسكنيةبيوتعنالكشفتم

نمتبحفرفبرفىالميتبدفنانالشانعد!ن.شخصاا05نحووسكانهامينا03حدط

ال!صسطقوسمنلهعشالقريةس!نممارسةإلىيشيرماوهناك"السهـن!وتارضيات

سلئ!.واثديةاردافنواتحبالىنسوةتمئلدئفىعلىالعثوربدليل،الأمبالالهةالحاصة

صناعةفىالتدريعىالتطورون،الزراعةممارسةفىبالتوسعالقرى!استمرت

الألوارخكلاليوميةالمبابشوونم!نلففيتستعملكانتاتيالحيريةصالألداتالنمار

منهاحضاديةخصانصعملةعلياعتماذاالائاربونحدرهاوالتى،جرمولدورالقة

إلىنسبةسموهالالتىوالوانهاوزخار!هاالفخاريةالأوانىلواش!المميز6الفماريةطرزها

الينويهلىلي!سمونةلورطيمر8لأولالمميزةأثارهافيهاومدتاتيا+هريةالمواقعاسماه

فيمئلالبنوبفىأما.القطرشمالىفيالحابور()علىلحفثموسامراءالموصل(مدينةمن

المستوطناتاقدم،أورمدينةمنالفريىالشمالإلىالاسمبهذاتلإلىنسبة،العبيدلرر

لمالعبيددورأثارانبالذكرومدير.!(.ق0004حدود)فىالرسوييالسهلفيالقرد!ة

التنقيماتمنذلكبتضحكما5أبضئاشمالهإلىانتشرتبل!فقالقطر!نويىطيتمتصر

منالثرقىال!ثممالإلىكوراتبه5منهاكالذكرنضص80عديدمواقعكلامريتالتىالأئرية

كانتق!0035م!طفىالقطر!نوبفىالعييدلورنهايةاند!منوالأهم.الموصل

تمإذ.المدينةظهورمرملةهىنلك-القديمالعراقفيالاستيطانمن6العديدالمر!ملةبداية

فمقولكشففر.1u،الوركاء،أ!يدومئلالتاريحيأالمدناشهربقاباعلىالبنوبفىالعثور

.،(مباشر8العييددورفىافراعيةالقرىبقايا

-.-
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انبنايعالرالرافدينمادىبلاررحضار8لأصالةالمميزةالسماتعن!ديشابدايةفى

إليهاتوصلالتىالابت!راتأقدممنواحدةبصفتهاالفمارصناعةلأاوبافكرنحص

فىاستمرألفخارولأ،القطرشماليفىالأولىاكراعياالئفيا!عشيطانهخكلالانسان

الفخارأندللإلىيضاف.اقهيمالعراقتارىمنالقةالعصوركلكلامشصال

رنيسية:نقاط!ثفىابمازهايمكنعديدةلأسبالأالاثاتب!خاصةكلمممة!مطى

الحجريةالعصورمنال!ديثالحعرىطعصرالمميز8العداتمنالفماريعد-1

.دالقد!يم(الوسيطالممرى)العصرسبقتهاقىالأخرى

بينالتمييزوسانلأهممن،أخرى!قنيةبنانيةعناصرإليإضافة،اللضاريعد-2

اللخارمنخاصبنوعمنهادوركللاشافنظزا،لماتهالمديثالصبرىالعصرأدوار

تمفقدولذفى.والزخرفةلاالونلالشكلالدودةحيثمنلعقهاوسبقهالذىعنكنلد

علىوهي،قليلقبلثكرهاعلى!ئنا،متتابعةالوارإلىالعراقلىالعصرهذامكسيم

كما.الجنوبفىوالددكا!والعبيد،الشمالفى!حلفسامرا.،حسونه،عرمو:اكوالي

لتحديدالأثرىالموقعكلالأدوارهذهتمسممللمعرفةمهئادليلااللمارمناكم!رر!ن!يتمذ

السكنية.طب!اىتارى

منبالمزيحظىفهولذلك،والمقنيةالفنيةالقيمةحيثمنكبير8أهميةاللمار-3

.سواءحدعلىالتشكيلينوالفنانيناكعتمنالبا!ئينبنالعثاية

منفقطالعلياال!سىالطبقاتفى،الرافدينواهـىجهفىمرةلأول،الفضاريظهر

فيلهأثارتو!دلاحينفى5المجد!بلىالسابعاطفإلىتا!يفيعودالذى،مرموموقع

المصنوعالخشنالنوعمنمرمووهـحار.طبقة6عشرإ!دىوعل!دهاالمتبقيةالسفلىالطبقة

المنجزاتشانشأسه"العراقلهىالفضارمرؤلمد.الأحمرباالونمصبو4وهوباليد

وزخارفه.ونلدينهصناعتهووسائلالطيننقاصةشملتالتطورمنبمراطالأخرىالحضادية

مننوعينالاثارجمنو!ميز.ال!قحسونه!دفىالتطوربعضالفنارصناعةوشهلت

خشنةالعنقطويلةالعرارمنن!عايضمنالذىالقديموهوالأول:!سونهدردفىالفضار

سطحذاتوهىوالأحمروالأسودالبرمقالىبينالوانهانترا-ناممطنمنوطاساتالطين

هنسمميةبرسوماتمزينةصقيدةوحرارطاساتالفضارمنالنوعهذامن!م!.مصقولة

اكتشفوالذىالأنمونعى()أوالقيسىلههوالثانى!سمتفمارأما.الأحمربا!ونبسيطة

وممماطعةومم!ئ!مستقيمةبمطوطمزينة!رارطاساتيشملطو.6-4الطبقاتلى
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محزز8وإاخرىتلو!دونمحززةبحطوطسطوحهازينصنماذجوهناك،بنىبطلامرسومة

البنى.بالطلاءوملونة

جميراشوطا!طعتالراللينلادىبددفىالفنارصناعةانالبا!ثوسملوماضما

فىالس!يةالبمورتأرضياتتتالعثورتميث؟ا!حقسامراهدورفىالتقدممن

الذىسامراءلوربلضارمردالفضارمنومتطورمديدنوءعلىسامراءالعباسيةالعاصمة

كانت"إفىا:الفحارهذاصددكلبالرالأستافىجم!.د!0045!ودإلىتاديحهيعود

هناكوان.واضحتقدمإلييشيرسامراءددرفىالفنفإن،إلاليسالبدايةهىحسونه

&عمتزايدةبصفةيتيدراحالاستعماللأنذلك.العرفةونالتقنيةفىمل!وظاتمسئا

درعةإلىبالزخارففنيةالفحاريةالأسانىو!صت،كميزابالشكلالاهتمامازدادوقد.الأناقة

إلىيسلمه!تىإنانهصنعمنالقحارينتهىانفما.التر!أدواتمنأصبمتأنها

مالحيوانيةالأدميةد!سوماتهالهنسمميةيزخارفهمذاغنيسامراءدوروفخار.ي"المزخرف

الأفقيةالغطوطباستعمالالمالصالتعريدالرسوهاتهذهطىويفلب.البنائية!تى

ومعينية،ومستطيلةمربعةاش!لذاتهندسميةتصاميمايضئاوهناك.المانلةأووالعمودية

حركةفىبانهاسامراءفحارترشالتىوالحيوانيةالالميةالرسوماتإلىالناظرويشعر

إلايعبرلا!معبتمطيط،بالدالأستاذيقولكما،يصوركانشىءفكل،سشمرةدائرية

حولشديدةبسرعةتددركزلانأريعةالمثالسبيلعلىنشاهدفندنوال!ركاهالحيا؟عن

الطويلةكمعورهنانسابتوقدراقصةحركأفىنساءاربعأخرإناهعلىونشاهد.شبر8

لكن.ماءبرrحولتبموهىتم!ساريعةثالثصمنعلىونشاهد.ال!ا.فىالمنسدلة

لنانقدر8،دالاعيابالثناءإلىيد!وامروهدالأخير،حالنمطهذايثبم!الذىالغذيدالأمر

استطا4هناك"الكاملالتمريدمر!لةإلىالتصوورىالشكلمر!لةمنالانتقالعليسامرا.

واقداموذيولقرونلهابمئلثاتالتيوسأ!سامعنيعبرأنبارعةتحطيطيةبعمليةالفنان

المالطىبالصليبالأئاديينبفىيعرفلماتحريدىشكلإلىالنهايةفى!لشوصل،مطموسة

سامرا.ف!اردفس.صفيرمئلثم!دنداياهمنزا!يةكلكلمرىعنعبارةهوالذى

.)،(لينيةباههاباروالأستاذيعمقدرقصاتتزدىوهى،أيديهماتتشابكأدميةصورايضا

بهدإلىالباحثي!تاحفلا،الرقصاتقلكمنالحقيقىال!فكانفمهما،حالأيةوعلى

القطر.شمالفىالم!وفةاديفية"اكب!"بواكيرفيهالمعكيير

فيالتطورمنالمةهذ.عندالرا!ينوادىجدفيصالفمالهقالفنانونيتقفللم

ء5-

http://al-maktabeh.com



هذافىالأخير8هىكانتديما،أخرىمرطةقطعواأنهمبل؟الفغاريةالأ!انىصنامة

الفمارمننوفىصنعتم.م.ي0425حلود!ىطدلوراى؟اقالىالم!رضى.المضمار

لاكذلك.الزخاردلدل!ةالأش!لوممالا!وانىلرق!الطيننقلئفيتتمثلىعاليةمولةذى

مادىجدفىالفحارياتصناعةقمةيمئلحلفدورف!ارانفىاياحثينمن3!آت!ضلف

صنعأنهركمالمتناهيةبرقم!،اخرىأموربين،حلففماروخميز.القديمدالعال!ارإشين

نماذجإليناوصلتطد.السرهذاكلمعرونايكنلم)الغزا!(النضارمولابلأ،بايد

الوانداتل!سوماتبرخارفمز!رو،لاليرارواحداحوالأطهايكالص!ونمنه8طبد

الهنسميةرسوماىفىضىأنهكما،والأسودوالأحمروالبرتقالىالأصفرمئل8ومتددزاهية

منيحيطهبماداصاسيسهمظاتهعمقعنيعبرأنالدورهذا!نانواستطاع.والميوانية

باطوانصور!د.دالنبات(صالحيواندالطيردالنهاردالليلدالنهم)المثسسطييعيةمطاهر

لتصتبسأبنمتهاوهىأضرىمحموعةوصور،للطيرانتهيوهال!ظةفىافزعةالطمرر

وهىضباءحلفدورمنالأوانىاحدعلينشاهدهاكألك.بالنيوممرصعةسما.فيعالئا

أخرصحنوهناك.عالئاأذانهاتشنفصنكلالأربعقوانمهاطىتربضانوشكطى

فيها.سحبلاصافيةسماءفىالمتمنةويالنجومالنهاربمثسسالمساءيصوربصلبانمزش

الجنسرمزالثدرلراس،الرأسينذاتالفاس-حلدفخارعليممحررالتىالرسمومن

دا!ثر.لالخصب

(م.ق0035-0375حدودكل)أىالمجدقبلالثالثاطفمنالأد!الضون

potter's)"لغزاف(اوالفحاردولبالعراقمىاستعمل Wheel))الف!ارية،الأوانىلصناعة

مفنالسلابهذامئلاستعمالفإن،المالويطبيعة.الوركاءلورفىمر6لأل!د&هلتوقد

إلينفسهالو!تفى5ofyباليدتعملكانتاقىتلكمنتكئر1دانىإنتاحمنالصناع

وادىتارىمنالدمت!والعصورالألوارفىالفحارصناعةواستمرت.الإنتاح6!ياد

!غيرهمنيميزهالذىف!ار.العصورنلكمنصرلكلويقى5انقطاءأىلعنالراف!ين

الأثرى.المقعفىالسكيةالأدهـارلتح!يدل!دضصنخيرالل!اراصمح!اذال!

علىتشهدوالتى،دذخارفهوالوانهاشكالهبتتو4،النخارصناعةمنانم!نامالالما

هناكانأيضئاوومل!نا،واكل!يةالسومريةاللفتينإلى،العراقكلوازلمارهاوهطهاقدم

فكلمة.العربيةلفتنالىالمورمتستغدمتزاللااللضاريةبالأوانىالماصةالمةرداتمنطدلم

طى!دلالةتستحدم،العرييةفىمئلما،ا!يةهىوهى)كه"لة؟الأصلسرية"هنار،

الكئابةفى"فحار،علىالدالةالعتأنبالن!كرومدير.ايضئاصانمهوعلى)ال!زف(افمار
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،الوركاءدورمنالصوريةال!باتفىدردتوقد.الأصلفى"حر6،صور6هيالمسمارية

قميمةالفحارضناعةلأ،ذلكفيكرابةولا.المعروفةالكتابيةالنصوساقدممنوهى

ظوررسبقتالتىالأولىالقرىازمانإلىتعود،رايخاكمافهى،الرافدينمادىفىومهمة

الفضاريةالحبابعلىتطلقكانتالتىا!يةالمفرداتهـمن،السنينمنألافبعدةال!بة

وهناك.الحباب(بععنىدغان)دالعمعالعربيةفىدن،5يقابلهاالتى((dannu)كلمةالكبير8

نإ..digarurاثصيونسما.وقدالطيخويستعمل،أيضئاالفحارمنيصنعكاناخرإناء

سبيلعلى)قالنالدالعلىالييمحر!بتقليم"قلر"كلمةالعربيةفىتطابقالكمةهذه

وقارن،الباءعلىالسينمقدمحيث"لبس"والعربيةdisbuاث!يةالكمةالمصرلاالمثال

.ada.اكلصىالفعلايضئا apuأيضاالعربيأفىنفسهالمعنىلهالذى"دفع،العربىالفعلمع

التى،habitu"لا"،"كلمةايضئااك!يةاللغةوحلظت.!الفاعلىالعينحرفتقديممع

الكمةأيضناوهناك.6العروهى،خاببةهكلمة!عنىلفظماال!بيةفىبهبلها

منقصنعمالمرارالمبابمننوععلىتطلقالتى(hubunnitu)لوhabannatuا!ية

ألتىالمفرداتومن."حبانة،الطمانعةالعراقيةالكلمةمنهاعاتربماوالتيالححر،اوالطين

القلة.أى؟و"ولللة"+،العريية!ىكاسأى!"ولكع!+اكل!يةالكلمةالسياقهذابىتذكر

حقئاداسلحتهأدواتهصنعفى،الأوليبالدرجا،الصعارةعلىيعتمدالإنسانبقى

الحديثالحجرىالعصرانتهىوقد.دالصيثصالوسيلىالقديمالحجرىالعصرشغلتزمنية

لمحد)،م.ق0005-0055حدردفىالفدبمالأدينىالمكمىأفطارسانروفىالعراىفى

فيهاست!دمالذىالمعدنىالحيرىالعصرهوذلل،الأهميةمنكبيرقدروعلىمديدعصر

الأدلةاقدمإن.أيمئاالحبار8استحدامفياستمرارهمانبإلىمر8لأولالمعدنالإنسان

صف!يثالميلادقبل0005!ودإلىتعودالرافدينصادىفىالمعالناستحدامعلى

وتشير.الغابورطىالواثع!لدكلإلىنسبة،حلفعصرفىمر6لأل!النحاسالإنسان

I4YJطىتملكما،اللا!قالعبيدعصرفيتمسنتقدالمعدنبهذامعرفتهأنإلىالأثريلأ

)علىكراتبهفىصيهاعثرالتىوالحلقة(والمحيطالظسالنماسمنالمصنوعةالأدواتذلك

العبيدعصرمنالأخير6الأطوارإلىتاريحهايعودوالتىالموصل(شركلشمالاميال4بعد

أوطييعئاكانسواء،النماسانفههث!كلاومما.ممأ.قTv..-0004!لط)فى

حاذاليكوندمذ.إم!نيةفىفئطليسالصيار8طىيتميزفإنه"ال!ام8المادمنمستظصئا

يك!نأيكنانهثم.الطرقبواسطةشكهوتفييرحنيةيمكنلأئهدانما!القطعوصالما
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منهتصنعانيمكنولألك،فيهيصبالذىالتالبيكمكلو!ت!ذالحرارةيعرضىضاسائلأ

الأدواتمنأمضىدانئالبصتالنماسيةالأدواتأنمنالرفمطي.لهاحصرلاادكال

نهانبا،مفعولهابيطلالمجربة6الأدايصيبكسراىأنفص5منهاأطولتىولاالصمرمه

لاحقة!مرحلةوفى.).(جديدمنوصبهاالمعطويةالمعدنيةالأدواتصهر8اعاد!كنحنفي

كالبرشزأخرىمعادناست!دامشاعم(.ق0003!دط)فىالسلالاتفمرصرفياى

استعمالهف!نالمديدأما.دالفضةالنميمنمز!هوالذىالكتر*!عدندالند*والفضة

.م(.ق0021حدود)فىالميلاررقبلالثانىاطفمنالأخير(القر!نفىإلا!نتشرلم

مهاراتذكرإلىبالضرورةيقودناالرافدينوادىحضار8فىالتعدينعنالحديثإن

تمالتىالأثريةالنفانسفىصورهااروعفيتجلتالتىالسومريينوالمرفيينالصناع

لفنونوالمميزةالبارزةالمعالممنواحذاصارتوالتى،أدرفىالملكيةالمقبرةفىاكثشافها

يعدالمقبرةهذ.علىالعثورأنقلناماإذامبالفيننكونط.القديمالعراقلىالصياغة

اكتشافتموقد.العراقفىالقرنهذافىالأثاريونحققهاالتيالاكتشافاتأهممنواحذا

فىحكمتالتىالأولىأورسطةزمنإلىتربعوهى،3491-لأ279مامىبينالمقبز8

منيقربماهذ.أد!6مقبروتضم.م.ق0026حوالىأى؟الثالثالسلالاتفمرعصر

هيئةعلىهوماومنهاكثرأوحجرةعلىتمتوىقبةهيث!علىمشيدهومامنهاقبر0025

بسيطة.!فر8

مافإن،اقديمةالعصورلىللسرقةتعرضلنMALIهذهمنعدذاانمنالرغموعلى

العشرينياتخلكلالعالمفىالواسعصدا.لهكبي!!حدم!كانليهاأئارمناكتشافهتم

مننفيسةمجموعاتأورمقابرفىعليهعثرماعملةمنولن.القرنهذامنوالثدفنيات

الذهبمنمصنهكةمننو!ةاخرىزينةمالراتدالدبابيسوالمواتمدالأسالروالقافدالملى

حيثأسلحتهممعهميحملونالر!المنالمدفونينبعضوكان.الكريمةمالأصيارماللضة

مناعدادطىأيضئاوضر،!السكاكنكالرماححرييةالواتطياقبورهذهفىضر

وكان.الهميةالروسذاتالمرببةدالفؤوسالدباببسد!لك،دافمميةالبروثزيةالننامر

الكووسمنومعموعاتدك،-مسكلام5دالذهبية8المنايضئا8افريدالتمفبينمن

تبرهاكانتمركباتبقاياطىايضئاو!ثر.الذهبمنالمصنوعةوالطاساتوالأواني

تلكمقدمةفىالأصلفىمثبت!كانتدالذهبدالنضةالبرونذمن!لقات!ت،ال!انات

المطعمةالتيثاراتمنعهدومدكما.المركبةثانديدإليالأعنةمنهاثميطالمركات

الذهب.منثدرشكلطىرروسطهابالأصداف

"---
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الذى08()0رقمالقيرففى.مماعيةمدافنكونها،اورمقابرفيالنظريلفتمالاهم

المرقمالقبروفي.درمالأنساءا+نباع!ثثمنمث!95علىضر،أبى-بوالملكةإلييعود

Y'YY%من.زينتونكاملمعدخونبرىلنستمت68بينهامنحث!74جدت!

فهم.معينةطقوسداقيتمكانالهماعىالدفنمنالنوعهذاأنالباحثينبعض!!فترض

يقام.المقبر8!كئئدتا!لهمنالذىالرنيسالشمصأوالملكمث!توخمعأنبعدأنهيعمقدرن

الأنباعيكونالوقتهذادك.الموسيليةا*تعلىعاز!نفيهيشاركطقوسىاحتفال

والتىو!شيةحمرأوثيرانتمرهامركباتوخلفهمالمقبرةإلىدخلواقدالنساءمنواغلبهم

الاحتفالمراسيمإتمامويعد.الخاصةوحاثياىالمقبر8صاحبثئ!لنقلاستخدمتربما

نعرذلكبعديبرىثم.فيشربهالمحدرأوالسممنشىءالأنباعمنفردلكليعطى

منبدولا.سواقهاثثثفوقساقطةحشهاو!تواقىالمركباتتجرالتىالحيوانات

بهدو،حتفهملاثواثدكانواهولاءالعاشيةأفرادأنإلىتشيرالأدلةكلأنعلىهناالتحيد

وانمسمقيمةخطوطهيتىعلى6ممس!لتعثثهموانإطفاالعنفأنرأىهناكفليس

بهذاالقانلينوهن.الموتقبلىموخموعةكانتومئلماحالتهاعلىوجلتوحدنالنسن!ئد

يتمتعكانسربلادليالملكبانيعتقدوالذى0المقبر8مكتشف"وولى،السيرالرأى

يضدونداتباعهحاشيطافرادفإنيموتعندماوانه،الالهةمصافإلىترفعهبقسممية

هذاأصمابوسميب.الأموات!المإلىر!حلتهفىيصاحبوهأنأثلمنسبيلهفىبالفسهم

مدنفىاليما!يةالمفابرهذهمئلمكرار!أعنالبعضتساولطىنفسهالفتفيالراى

،للشزا!هدئاعادةلكونالمتابرهدهمئلوان،صدهةمحضلك3ب!نالعراقمنأخرى

مادة!يعلىأمئلة6عديسوقونلإنهمواخيزا.القديمةالعصررلىا!للتمعالمهاوان

.)حالقديمالعالممنعديد؟أماكنفىلأسيادهم4الأنباتضحية

للمعتقداتتبسيذاتمثلانهامفاد.المقابرهذهشانفيقيلأخرراىوهناك

والمكاثرالمصيإلهتموزند(ج!ولتفاصيلهتدورالذىالمقدسبالزواجال!اصةوالطقدس

منيتروبمالالههذاانالمسماريةالنصوسمنيعرفإذ.)عشتار(أناناالحصبإلهةمن

مضبزاوالبقاءالأمواتمالمإلىاقد!إلىبسببهايضطرلكنه)عشتار(انانااكلهةحبيمم!

فىالواردةالتفاصيلضمؤ!ى5هولاء!يعمقد.عامكلمنوالخريفالصيفللصلىهناك

محاكا!-أوخمهتيرىاحمكاليقامكانانه،الالهىالزواع!هذاعنالمسماريةالنصوس

اكوجةبلورالهـاهنةتممبينماتموزالإلهاروجبلورالكاهنأوالملكيقومإذ!لوتانعهتمثيل
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الضصبمظاهروديمومةبقاءفىالطقوسهذ.مئلباهميةاعتقارا)عشتار(اناناالإلهة

السومريةالأساطير!سبينتهىالإلهىالذواجهذاكانولما.اليشرىالمبتمعفىوالمكاثر

بمتالأخرهوينتهىبهالاحتفالكانلذلك،الأمواتعالمإلىالحصبإلهكدلالماصة

.،(السممنثرعةتمال!مسعنوالمشاركاتالمشاركبنبفبةمعهنةوال!الكاهن

الشغصياتانملخصهيورمقابربحصوسثديدرأىطرحالأخررةالسنواتوفى

واتكنس.دلاحظلقد.الجيشفىالمحاربمتكبارمنكانواالمقابرهذهفىالمدفوفةالرنيسة

النثانسضمنمنكانتوالفووسوالحناعركالرماحالثمينةالمعدنيةالأسلمةمنأعداذاأن

تسميتهاعلىالاثارجناصطلحالتيوهى!الفضيةاكهبيةباهارهاالفنيةالقيوراحتوتهاالتى

علىالمصورةالجندمشاهدإلىاستتاذا،ايضئالاحظواتكنس.دولكن."الملكيةالمقاير5*

الجنودان،حمورابىقانونوخاصةالكتاييةالمصادردإلىالسلالاتفيرعصرمنالمنحوتات

قانونيةتشريعاتإليبحاحةكانواوانهمالمامةالطبقةمنينحدردنكانواالسر!

مثلأ.حمورابىقانونمنواضحهوكماوالاقتصاديةالاجتماعية!قهموحفظلحمايتهم

السلاحومعهمألرفى،الملكيةالمقيرة"فىلفنوااكينالأشحاصأنيعفهوللذ!

ينتمون،فهم.المنحوتاتعلىصورهمنرىالذينالاعتيادينالحندمنيكواأنيمكنلا

المجتمعفى!تىكبيرونفوذخاصةامتيازاتذاتارستقراطيةطبقةإلي،اعتقاد.!سمب

دفنهيتطلبكانالأمر!إن،الكبارالمحاربنهرلاءأحدموتةحالوفى.دفىالمس!ى

.السلاحإلىبالاضافةلحالأدواتدالمصندعاتالتضبنفانسقير.وتعهيزالأبهةمظاهر!مط

و!ضيف.الأخرالعالمإليرطم!فىليصاحبياتباعةمنتضميةايمئايمطلبالأمركان

فىالتنقمماتعنهكشفتمامعينسجمأورلمقابرالتفسيرهذابانقولهذ&إلىوامحمس.د

حيث(فلسطين،قبرص،تركيا،سورياغرب)شمالالقديمالأشىالشيقمنأخرىمناطق

ماإذاوانه،خاصةبمنزلةقتمتعكانتالمياربينالرمالمنطبقةومودإلىالدلائلتشير

.)8(معهيدفنالذىالمناسبالرفيقسهيكوناحدهممات

فالحقيقة،أدرفىالعماعيةالمدافنهذ.درا.يكمنالذىالمقيصالسبيكانومهما

لمنفسهادرjيفمانها،المدينةهذ.خارجنالزاإلاتعرفلمالمقابرهذ.مثلأنهىافابئ!

0.%'025).الذمنمنقرنمن!مرتستمر - Yلمالتضعية8عادأنعلىيدلممام(.ي

سومر.فىقصيرIJL6إلاتمارس

الفخارسناعةفيمر،لأولاستصلالولابانالفغارعنحديثناخاتمةفي؟كرنا
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كلبمكوناالط*هداانومعرود.م.03.3.-05*!لودكل11$(الوركا!مصرلى

معالمتهالتتما!عةطمط!معالهقفاهـضعدانرىخشىقرصمنأشكالهأبسط

هذااستصالأنفى!شلهدة.لورانحالالهيالدملأم!يكونضماالمطلو3الشكللتلنذ

ال!فىاءكلق!سينهلحاوصا!د8ديدمرا،هتاح21فىزاوتالقمارصنامةكلاالولاب

ناوالرامح.)"(باليدالمعمولاللمارمننناسق!رفماهـمةنمافى،صناعةسهلكه

كانالممرىالعصرتيارم!ابم!رمنكاندالذىالفنارصناعةفىأفق!الدظ3استمدام

الثيرانتمرها،نتالنىالزلاعاتليصولئاالدولاباستصالفىاثفكيرطيأيضئاالمحفز

بلنالاخراشالطيبعىمنل!نه،بالايةوعلى.العيلت!يدا!المركبةلظ!ربدايةد&ه!ن

مئلاخرىحيطناىأوالثيران!انوالمواصلاتالنكللأغراضالأمرأدلاستمدمتقدالمربمة

كوسيلةالمركلةاستمدامتمالتاديميأالعصدروفى.مرها!ىتست!دمكانتلاونيهـر(حمار

است!دامهاانفي!ملهصلأ.المي!ثبلكالم!ا!منالأل!النصفمنذلة!حررمه

طىاحريةالعمواه!-وهكل.المعار&سبرطىموهريةنفببراىاحد:!دالمرببةلد!راض

!شمراروقمس!نهاتطوورهالفرضاللنينمنخاصةبعنايةمطيتالعرييةالمركبةان

فىالصرسهالمركلةوصلتحتىالمنلور8طيوثابليتهاوسرضاالهليةكلاضارفعبقصد

وفى.ا!انفىالقمةلثدةالحديثالأشورىالعصرفى!اصة؟المتاخر6العصور

اخرىداحفابدولاب!8مزودالمرممة،ن!(الس!لبم)صرالمبكر8السريةالعص!

!تميز.ي!اررما!نىيلودهااح!عمالراجمنمتسعالأخ!الن!لمل!ن.ل!الييبلأيعة

معلمماصنن!كاناالدلالام!يطأنكما،المقيلةالساءبدوالببهاالعصرهذامركبات

انالسرهذا+رطىالمركباترسوممنماضماويكل!ر.الارتماعميلةتبدوالمركبة

الأخراليضمعبعضهاممبتالصميل!النشبمنقطع!8منتصنعكانتالمرجمةبداليب

المضس.منبمسامب

من!هاطىالرا!ديندادى*بنمار8تميزأخراص!ابم!رألىالانمم!

وتطورهان!لملامها!تبمينالماثستيالتىالأخم!مصنامةوهو*!القمي!العال!اقطار

ضدرايناماضارطىالقديم4العرام!دىمنالمتعاقيةالسوربانقطاعلونلانثلأ!مارها

لأمها.النرايةالمقمعاىفى!8اهميةا!ما!مهالحرارانفم!وف.اللنارطياملام

ستطيالمفا،املومن.دال!سنكال!بو!الغذائيةالمدادول!نالميا.لضطتستعمل

منطمتتسدلمتها،نتللد،الماتصلل!طشتطااثمنلاثصالمر8مضات
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بقرصمنهاامكنةعدةفىتختمنمومن،الطينمنبطبقةتنطىثم"القماشاوالبلد

الباحثينبينيعرفماوهو،متقاطعةاومستقيمةمميز؟خطوطعليهالشكلدانرىحعرى

اقرصى.أوالمنبسطبالختم

حبنفى،حلفعصرإلىتعودالمنبسطةالأختامأقدمأنطىالأثاتمعظميتلق

تلمنالثانيةبالطبقةظهورهاويحلد،ذلكمنأقدمزمنإلىترثعأنهابعضهميعتقد

الختماستخدامانإلىبالتجربةتوصلأنالإنسانيلبثلمولهـن.)."(النكرسابق،صمونه

ختمااستخدملووأنه،الجرةفوهةعلىعديدةمراتالختمعمليةتكراريتطلبهذاالمنبسط

الختمدحرجةبممردالمهدلهو!وفر،أفضلنتانحعلىيحصلسوففإنه،اسطوانئا

عراقئاابتكازابصفتهالوجودإلىالأسطوانىالختمطهروه!ا.الطينعلىالأسطوانى

إلىنسبة،الدكا.لور،فىذلكحدثوقد.الأختامصناعةفىعظيئاوتطوزا،أسيلأ

تحملالتىالطينرقممنبعضإليناوصلتحيث؟قم0003حدودوفيالوركاءمدينة

كانتالأسطوانيةالأختامأنمنالرغموعلى.أسطوانيةأختامطبعات!عليهابدانية!بات

بلادوفىالقديمالأدشالشرقمنأقطار6عدفىالميلادقبلالثالثاطفخلكلاستعملتقد

!أنهالعراقخارجالبلدانتلكفىالشانعةهىكاشهالمنبسطةالأختامفإن،ايضئاالهند

التاريخيةالعصوركافةفىالرافدينوادىلجدلحضارةمميزامظهزابقىالأسطواشالحتم

.انقطاعأىطرنالدمقة

الهماتيتصا!ذوررالسيتايتمئلالحجرمنمحنلفةانواعمن8عادالأختامتصنع

ذلكلأن!عاليةفنيةمهار-الختمسطحعلىصالمشاهدالخطوط!فرديتطلب.والكرانيت

الكتاباتأوالمشهدمماصيللحفرالأزميلمثل!ادةدقيقةمعدنيةالواتاستحداميستلزم

المتم!يحترق.الطينعلىالغتمضفيعندالطبيسبشكلهالتبرزمعكوسةبصور8

صاحبه.رقبةفيالختملتعليقخيهخد"منيمركاننقبنهايتيهطرفضدالأسطواش

تميزهافنيةأساليب،الأخرىهى،الأسطوانيةلتاملإن،الفحارحالهلىرأيناومثلما

يقربداشباسلوبتتميزمثلاالوركا!عصرلهلفتام.التارينيةالعصددمنعصركلفى

صررة،كئيرأاموربين،العصرهذاأختامعلى!يمكرر.الحيواناترسمفىالطببعةإلى

الوركا!عصرأختامبعضعلىوتظهر.احلىإلىملتويتفىبميتينراساهمايتتهىاسدين

العصورفىيتكرربقىمشهدوهو"الميواناتيصارعالذىالأسطررىالبطلصور8

القصبمنحزمتانمنهامقريةوعلىالماشيةتصوراخرىاختاموهناك.القةالتاريحية

.)محشتار(أناناوالتكاثرالحصبالهةرمز،معقو!تيننهايتيندات
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بنالعراكبمشاهد،المصرلاالمنالسببلعلى.اكل!ىالعصرأخناموننمبز

هذااختامعلىوتتكرر.حيهـانية-بشريةأىخرافيةصيواناتوين،!الحيداناتالأبطال

الذىالثور-الرثلمنظرل!لك،لميلهمنبقوةالأسديمسكالذىالبطل6صورالعصر

تتدفقوالمياه)أيا(الأرضإلهالعصرهذامنالأختامبعضطىنشاهدكما.الأسديمارب

إلىوالاخراليمينمهةإلىينسابأحدمماجدولينشكلطىيديهبنإناءمنأومسمهمن

ببلينبينمنيحرجوهواكصىالعصرأختاممنعددعلىالمثسسإلهيظهركما.الشمالى

صورتهاالتىالالهةومن.كئفهمنشعاعحذمةتخرجيينمايديهلإحدىمنشازاويحمل

.)11(لهمميزأرمزاالسولببدهبصلوهوبشاهدالذى)ال!(الرعدإلهاكلصيةالأختام

والعصوراثصىالعصرفىالأسطوانىللختموالفنىالتقنىالجانبتركنامالاذا

الأساسىالررفيهيتهسدأخرمهمثانيإلىهنانشيرأنعليناييقى،القةالتاريخية

ختمشكلعلىالأولىالبدائيةصورىفيكانأنمنذالأصلفيالحتمإليهيرمزكانالذى

عنالتعبير،البدايةمنذ،يهددكانالختماستعمالأنفىشكفلا.منبسطاىقرصى

تدلإنمامعينشغصبختموممتومةممئربالسمنمملوعةمرةفتقديم.المضتمالشىءملكية

لكلصارايضئادلهذا.صاحبةهويةعنللتعييرأداةالختمأصمحط!ا.مقدمهاهويةعلى

و!رفم!صاحبهاسميممل5ظورر.منزمنبعد،وصارالمميؤوشاراىرسوماتهضتم

أمامملزمةقانونيةصفةالزمنبمرورللمتماصبحأخرويتعيير.الرقبةفيب!يطويعلق

هـلم.بهالالتزامو!وببمضونهالإقرارمعنا.معينضىبضممختمعقدفكل،المحاكم

كانتاقىاغلفتهاوخاصةايضئاالمراسلاتشملبل!العقودعلىالمتماستعماليقتصر

داخلها.نىتوضعالرسافل

اناذلك.تانيهامنلابدملحةمشكةهنافتبرز،صاحبهمنالختميضمعوقد

لامشاكلإلىالحقيقىصا!بهيعرضانيمكنأخرشحصقبلمنالمفقودالغتماستعمال

دثهامنالتىالقانونيةالإمرا،تيتحذأنالفتمصاحبمحلىلامباكانلذلك.لهاحصر

القضانية.السلطةمسعنإلاالحالبطبيعةيتملاأمررو،المفتودالمتمنفافىتبطلأن

تادينهيعينوعهمنلريدسرىنصتفاصيللمكرإلى6بالضرورتقطناالمشكلةهذهإن

ممالهةاسلوبطىالأضداءيسلطدالذى،الميلادقبلالثالثاطفمنالأولالنصفإلى

سنة.الا!خمسةمني!ربماتجلالرالدينمادىبلادفىفعلأوقعتاكل!هذامنحادفة

يعى:ماالسيرىالنصكلنقرافنص
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امسهبصلخنئايور!لمولالتابر"فقد

المبسقىارو!تيذلم

الشوارءلىالقونينفخالمنادىخر؟

ضد.الإدعاءفىحقأىشحصلأىيكونلالكىالأمرمطئا

المحانط،سئ-لو

الأضاحىوكامنالمدينةحاكم،ميلام-كاللو

الممرسةناظر،نلند

الناسخ"سميلو

المعبدناظر،ال!

الانشادكانه"بنشاكين

القاضى.،اوليا

.)12(،شه!بمكانواهؤلا.كل،والمنادى

المدينة"قضا.،ميلساتخذهاإحرانيةمسائلعلىالأخمواهالنصهذايسلط

المففودالخنممفعولإبطالاولمندةلك!سافضانبةسلطةاطي5ببدوماطىباعتبار..

)فىالمنادىأنأيضاالنصهذافىنقراانالطرهدومن.!ئموي!j,مرالم!والعاثد

Siالسومرية)فىالقرنفىينفخوهوالمدينةشوارعفيييرى!كان((nagirالسومرية

عندهمايمسعوانم،حولهيعتمعواأناملمنالناساثتباهلييلبقرن،(40ول"7لهواث!ية

ماخبرعنمعلناالمدينةشوارعفىالمنادىتبولإن.القضاءمبلسعنصادر8أخبارمن

والمعاصر؟القديمةالمجتمعاتفىالمعروفةالأمورمنيعد-طفللقدانأوحاجةضياععنأو

منإثراهذلكأنعلىصالنص،المتمفقدانعنالإعالنف!نأخرىمهةمن.سواءحدعلى

فىبالضبطيطابقهاملهأمرالاخرهوالحتمصاحبضدالمسمقبلفيإدعاءأىإبطالشامه

منإعاناالصحففىنقرأكنا،فقطكليلةسنواتلهمنذ.الماضرالوقتلىمهتمعنا

ساطفى،شخصئا،حونهختمهففدانيخهببينمعبنةمملةمخنارمنيومع!شحص

مستقبلأ.ذكصينت!قد
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منواحذاصاروانهأسيلا"،عراقئاإنبازاكانالختمأنإلىتقدمماكلمنونظص

المجتمع.فىالقانونيةأهميتهفيأمزخرفتهوفنونصناعتهفىسواءالمميز،حضارتهمظاهر

أخرى،مر؟.هنا.القديمالعراقلحضار؟المميزةالفنونمنواحدلمأيضئاالنحت!ان

منواسعةانحا.إلى!انتشرالتاريغيةالعصورعبروتطورازدهرأصيلأفئاالباحثيجد

عليهاعفرالتىالذشأنالقوليمكن،الرافدينبوادىالأمريتعلقماويقدر.القديمالعالم

هذافىالمحاولاتاقدمتمئلالصوانوتلو!لفوحسونةجرمومئلالأوليارراعيةالقرىفي

بالخصبالفاصةالمعتقداتأهميةعلىالتثيدالقديمةالعصورهذهفنانحاولوقد.المجال

واردافمصلث!دامسامكبيرأاثديةلهنحبالىنسوةتمثلدصصنعخكلمن،والإنماء

الشبيهالعصرمنابتداهبالوضوحالحعرعلىللنحتالسدمريةالمدرسةمدحوتبدأ.كبير-

منالننرىالإناءويعد.الجدقبلالثالثاهفويدايةالرابعاطفنهايةمنأى!بالهـتابي

شكلولهالكلسحهرمنمصنوعوالإناء.العصرلهذاتعودالتىالنفيسةالفنيةالقطع

بارزنمتالاناءظمرعلىد!د،مخروطيةقاعدةوله،إنحا41؟ارتفاعهويبلغأسطواش

إلىالقرابينتقديممشاهدتمثلىانهاهـيعممد.الاخرفوقمنهاالواحدحقولنل!منمكون

اكتشفماأقدمباعتبار.الإناءلهذاالفنيةالأهميةعنوفضلأ.)عشتار(أناناالخصبإلهة

الهداياكانتكيفلنايصوراثراقدمأخرىجهةمنيعدفإنهالأنلحدمنحوث!أنيةمن

السومرية8الفتاراساما90(لاسنة(لافخمسةقبلسرفىالالهةإلىتقدموالننور

العصرهذامنالمبسمالنمتطىاصيلأومم!لأ8فريدقطعةالأخرهويعدفإنهالرخامي

الواسعة،العيون:المالوفةالسومريةالبماليةالثسبالرأسهذافىوتتعلى.أيضا

.)"1(الرقيقةوالشناه،المعقودةالغليظةوالحواجب

والمبسمهالبارزالن!تفىالموادممتلفالقدما.العراقيونالفنانوناستضدموقد

.الماجعلىوالنحتالتطعيمطرشعن8فريدفنيةأعمالأدانحزوا،المصبوبوالمعدنكالمجر

الأخرى.الفنونفىالمالةهىكما،6عديدفهىالننىاليتاحفيهاوظفالتىالأغراضأما

لهاويقلمون8بالعبادوي!ضوفهاالمعابدفىيضعونهالدلأتماثيليصنعونكانواإذ

طىالألهةفنعملكىأبضئاالمعابدفىبضعوفهاللملوكتمانيلبصنعونكانواكما.القرابين

الأمكنةحمرمن-6عاد-الملكيةالقصورولنت.العمروطولوالرعايةبالحيراصمابها

منهانيتصورالبالذالنحتمنبالواحترشكانتفيد!رانها.الفنيةبالأعمالازدمائا

فى،النرفمدرانبعضوكان!.المررممة8الحمامنهانبد!ك!ندممالملوكبطهلا-
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شجرأمئلمحتلفةفنيةموضوعاتتمئلاحياناملونةبرسوماتتررش،مثلأالأشوريةاقصور

تررشالنرف!درانكانتأخرىأحيانوفى.مركبة!ن!اتالمتقابلوالماعز8الحيا

المتاخرهالأشوريةالعصورفىوخاصة.الملكيةالقصوربواباتأمادالملدن.المزحي!الطابوق

الحبالسفوحعلىالمسلاتفحتفىايضئاالفنوظفوقد.معنحةثيرانتزين!اف!ن!

العسكرية.وفتوحاتهمالملوكمآئر!صرو

الرافدين،وادىب6حضارفىالسلاحعنمعرفتنامنا!برالعزءأنوالحقيقا

هذهفعلى.الجداريةسالمنموتاتالمسلاتمنمستمد،أيضئاالأخرىالقديمةوالعضارات

وحصارالخمالةكواتلاحقةمرحلةون،والمركباتالمشاة:العيشصنوفنشاهدالمنحوتات

بهايشملحكانالتىالأسلحةانواعمختلدنشاهدكما،البحرية-النهريأصالقواتالملن

السولفىالمعاركخطططىأيضئاتعرفناالمشاهدهذهومن.العصورقلكفىالبند

دفاعاتها.اختراقووسائلمقوعلىصالقلاع6المسورالمدن!صارماثنا.!اليبال

إلىيعودالرافدينوادىفىوالسلاحالميشتار-لتسييلكأداةالفنتوظيفإن

المحتصينبنيعرفماالموضوعبهذاعنيتالتىالفنيةالأعمالأقدمومن.بذاقديمة!نور

الحجرمنوهىم(.ق0025ح!رد)فىاياناتمالسومرىلديرتعودالتىالنسوربمسلة

السريةباللفةكتاباتتمملكما،البارزالنيتبطريقةالمشاهدعليهانلنتطدالرملى

صتول،ثدئةالمسلةمنالأل!الومهطيم!د.الصوربئالفرافاىفىالمسمال!!المط

يرتدىوهوعيشهمقدمةفىاياناتمالأميرالعلوىال!كلو!صور.الأخرفوقمنهاالوا!د

لتوفيدمستعارةكبير88بضفير6المئمركلخون!م!عنذتوقد.واقئاثلدلمالاعتيادىثويهفوق

نظامالمعركادثقساحةإلىيممدمونمشاةاياناتمخلف!يسير.لقفا.الحمايةمنمزيد

الشكلمستطيلةأتراشاو!ملواأفقيةبصور3رماحهمشر!ا!دالينودو!شاهد"الحمف

إلىالرقبةمنهنعيحميهمعداروكثهابدت!تىالاخرالبعضمنبإلىبعضهاصفت

ويشاهد.الرقبةمنالفلفىوالقسمالأذنننفطىمعدنيةبخوذالجنودودعتمر.ا!دت

أما.ممهشها!يدأتالنسورعليهاانقضتوقداياناتمبنوداثدامت!تالقتلى!ثثافاكلر

فىراكبايظهرالمر8هذ.فىلكنهبيشةمقدمةفىاياناتمالأميريصورف!نهالثانىالمشهد

من!ل،شكلعلىسينااليمنىبيد.يصلوهوالحفيفةللرماحبمعبةمحمز8كالمركبة

يهملدنوهم8المشامنمند.خللهويظهر.للطعنيتاهيركانهاليسرىلىبرهحديلع

الاعنفادص!اضعةبصورةبعبرفإنه،ابانانممسلةمنالثانىالومهأما.مالفؤوسالرماح
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قحققهالتىهىوانها.الإلهة6مإرادمرهونالنصربانالقديمالعراقس!نلدىالدينى

مدينةإلهانلولا"ليتمققكانمااياناتمثندلاتتصار.والملوكالحكاممنتشاءلمنوتمن!ه

منالثانىالجهعلىبميزامزظصورىتمتلولذ&.المعركأفىشارك)ننكرسو(لكش

ويسمكIY..a4.احدراسعلىبهبىسولعاناالبمنىببد.بحملوهوبشاهدحبث"المسلة

الشب!انومعرود.الأسرىمنكم!حشدهـيهاوثعكبير8عمورنذاتشب!الأخرىبيد.

.)01(أشذهموتسهل!ركتهمتعوقالأعداءعلىترمىفعندما،كسلاحتستعملكانت

القديمالعراقفىالقتالداساليبالأسل!ةطىالأضواءتسلطالتىالفنيةالائارومن

الر،فىالملكةالمقبرةفىعليهاعثرالتىأد!،"رايةي!سىما،السلالاتفجرعصرفى

منأوررايةصنعتوقد.الميلا4قبلالثالثاكفمنمنالأدلالنصفإلىتاريمهاهـدعي

على)حدهما:مشهدينتصلد!هى،سم02ارتفاعهاورسلغ،ما!دددمالصدفالكس

افقية،حقولثات!منمشهدكل!مكون.التطعيمبطريقةانجزا،القفاعلى!ا!خر،الي

ضدالملك8بقياديورمدينةثيشمعركاضاضهاالأولالمشهديصور.الأخرفسمنهاالا!د

تتبعاطومن.الفنانمونقلالنصربت!قيقالاحتفالافانىهـحمور،المعاديةالجل!شاحد

اليمين.إلىاليسار!نالأعليإليالأسفلمنبالحقولنبدا"الرايةتصورهاالتىالأحداث

علىالأدلةاقدممنراحدانجد،المعركأيصورالذىالأولالمشهدمنالأسفلالحقلوفى

الحروباساليبعلىأساسيةتغييراتشكددنأحدثوما،التتالفىالمركباتاستعمال

هيل،جملالنسورمسلةعنحديمماعندالعربيةالمركبةاستعمالإلىأشرناوقد.القديمة

فىلمركبةصورأربعتدثدإد.المعركأارضعلىالعمل!الةفيوهىالمركبةتطهروهنا

تحرهاالأمامإلىت!ركهابدايةفىوهىالقتالمركبةالأولى4الصورتمئل،متباينةلحطات

منبعضئااكتسمت!داسرعحالةفيوهىالثانيةالصور6وتمئلها"!مشية!مراربعة

الرابعة.الصوؤفىن!روتهاإلىلتصلبالازديادالمربمةسرعةوششمر4الأ!اءقتلى

مزيدلتوفيرحامزشكلعلىمرقمعةمقدمةولها60سلددواليباريعةلوررايةدىوللمركبة

مهمةيتولىدالأخر6القيادمهمةيتولىاحدهما،اننانهناوعلدهمللمقانلينالحمايةمن

الترلوخصمة.منهاالأمامىال!زءفيمثات!لرماحبععبة6مذود)نهاكما.بالرمحالقتال

،"اللقطاتدان،الحروبتاررءفىالمدرعةالعيلاتاقدممنتعدالدوايةفىالقتالمركبةأن

المشاهدتبعلالمعركأأرضطيالمركبةحركةالقديمالعراقىالننانفيهامسداقىالأريع

الث!،بحقوله4يصورفإنهال!رايةفىالثانىالمشهدأما.المتحركأطصورشريطامامكثه

.)6"(النصربتحقيطمالاحتفالالفنانمنقل
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ابرزمنماحدةم(.ق2255-)1922سين-نراماكلصىالملكالنصرمسلةوتعد

الثانىاالنصدفىوالسلاحالبيشعلىالأخمواءمنمزيذاتسلطالتىال!د!هير8الفنيةالأع!ال

حيشعلىاث!ىالملكانتصارالبارزبالنمتتصورلالمسلة.المي!قبلالثاكاطدمن

العبلىيصعدونوهما!-س6المشايشاهدوفيها،العبليةالمرهكعاتلي!يومكل

يشاهدحنفى،ايضئا(القوسيحمل)ويعضهممالفووسالرماحضاكاويحملونلدا؟تهم

فىسين-نرامالملك!يظهر.الرحمةسئاويستغيثونمذعو!ينينهزمنوهم+الأعداءعند

العبل،حافأمنرذوسهمعلىأخرونتساقطوقدالأعداءمثثعلىيدوسهيشهم!دمة

!يشر،رمضااليمنىطىمركبةقو!مئااليسرىبيد.ويسمك،شال!اسايىالملك!ي!مل

المساويةاكهةإلىيدمزانكوكبانالمسلةأعلىفي!يطهر.اهوهيلأرمزقرنينذات8بنوذ

واسير،!رىقتيلبينمااعدانهثيشلتتتانبعدسين-نرام!ملكالنصرضقتالق

علىسين-نراماث!ىالملكانتصارتخلدأنها:المسلةطىالتىالمسماريةالكابة!ذكر

.،؟(لولديوملكساموتى

الاشورىالعصردىقمته!دةصالممالبطولاتعنالتعبيردىالمعركةلنبلغولتد

أعدائهمعلىالآشوريونحققهاالتىوالساحقةالكبيرأالانتصاراتمعبذلكمتزامئا،المديث

بانيبالأشورالملكزمنفىالخصوسوجهوطى5العصرهذا!فى.العهاتم!تلففى

معارك!ىالمتلاحمة6الكبيرالحشودصلمهدالبارؤبالنمتمرةلأوليظهرقم(N-.663)هلا

الأشورىالفنانصورهاالتىفلسطينفىلخيسمعركامصارد&علىالأمئلةومن.ضارية

نينوى،فىم(.قA1.1-'V\)سنماريبالملكقصرفىطيهاضرمالتىالبالذبالنحت

النصاتصورالأخيرةالمعر*وفى.أولاىنهرعلىالعيدينضدبانييالومعركااشور

بعدهمومنالعرباتصنفوفعلى،وضراوىالأشورىالهجومعندمنتاهيةبدقةالاشوى

الطرففى.أفرادهنفوسلىوالهلعالرعبوإدخالويعثرتهالعدوشوفاختراقكل6المشا

ضيقأنبعداولاىنهرميا.عرفتهموقدخيولهممعالأعداءمنوديشاهدالمنفرمنالبعيد

اش!رمنصاحدةكلالهزيمةمرارةماذاتوهم،كافةالبهاتمنالمنا!الاشر!نطيهم

اقديم.التارىمعارد

هوذ!،اخرضربفيالقديمالعراقىالنحاتويراعةالنحتفنأصالةوتتيلي

فمرإلىيعو4فلامدمها،عريقةالشواهدنبدأخرىمر6هنا.الأسطوصيدالقنصم!كماهد

البازلتحعرمنمسلةعنالوركاءلىالتنقبباتكشلتإذق!(0003حدى)فىاكارى
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المنظروفى.طويلىبرمحاسذايطعنرجلأمنهاالأعليالقسمشيصورباسذنحتعليها

الحيواناتمعالانساننزالموضروإن.أسدينعليالسهاممنمزبذايرمىصيادالأسفل

نروةبلغقد،بعدفيماغيرهااخرىأثارعليونشاهده"المسلةهذ.تعرضهالذىالمتوحشة

باروالأسناذلاحن!كما5ماحدفالقمع،بانببالأشورالملكعصرفىصالإبداعالنضر!

منسلفهانحبنفىحصانهظهرعلىوهوالأسودبصطادكانبانببالأشور"أنوهو

الحيواناتمطاردةقإن،الحاقفىكلافىولكن(I")،قدميهعلىواقفايصطادكانالوركاه

عنالدفاعاللوامعلىلازئاكانإذ.ملكيةرياضةكانتمئلمالفاعيةوسللاكانالمتوحشة

منالصيدمشاهدفإن،حالايةوعلى.)"(المفترسةالحيواناتضدوالماشيةالأغنامقطعان

مشاعرعنالتعبيرعلىفالمةبقدر6السابقةالعصورمنغيرهاعلىتتميزبانيبالأشورعصر

اثسامها،أصابتالتىالخارفةوالرماحالسهامبنعلالحرريحةالأسودينتابكانالذىالألم

دالأسدسهامظم!اصابتهاالتىالهريحةاللبنالمضمارهذافىالمنحوتاتاشهرمنولعل

.الدماءمنسيلأذاتهالوقتفىويتقياينزففراحرقبتهالسهاماخترقتالذىالجر-

الاسمقادةإلىالاشورىالنماتعمد،الحيواناتمن!نهيرهاالأسودصيدمشاهدون

أياممنليوممتكاملةقصةتروىالصيدلعمليةمستمر-مشاهدليعطىاللحوثهكاملمن

يزينكانالأسودلصيدمشهذايصفوهوبالدالأستاذوسقول.للصيدرحلتهفىالملك

النهارطلوععندمبتدنينالصبالون"بشاهدةنينوىفىبانببالأشورالملكقصرجدران

لأيامحبستانبعدمكقةالأخرىهيالأسودغدتوقد..هامقالهفيمتوترةالصيدحد*

مهماللقتالمتهييءوالملك.القفصبابفيهاتفتحالتىللعظأمنلهفةوهىخشبيةاقفاصفى

اعظمونلك،قدميهعليأوعربتهمنأوحوادظهرعلىيقاتلأنعليهسوا.نوعهكان

المخاطر.

قثبوهىعنيفةمقاومةالأسودوتبدي..وسهاموقوسالصيدرمحلههىأسلحتهأما

اوالميم!بالأسودكلهاالملبة!غطىهائلةالمذبحةهكونوقد.مهاثميهاعلىبضرات

ضديانسةهيمةأخرتومهان!وشكتدالراخرىأسمهرا!تحينفى،الممتضؤ

هاللبت.خطر8الميداناتهذ.تظلأنيمكنقاتلةبعراحتصابضدما!حتى5مهابميها

قانمتيهاترفعلأنكاليةبقنتحتلظتزاللاسهامنل!بسمهااخترقتالتىالممتضر6

رمق..،أخرليإنها.الأرضعلىمتوازيةبصفةيسدكنالخلفمتطرفيهاأنولوالأماميتين

ظمعمطاردةإلىالأسودصيدمنالاشورىالملكىالقصرفيالبالذالن!تمشاهدتتتقلثم
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إلىششبقصالكلابا!ا.فىننطلقوهىالسهامالناظربشاهدهنا.الو!شبةالحمرمن

ل!لالمشهدطرففى!ايظهر.ببطهتسيرصفارهامعنزلانبعدطى!يشاهدكما4امام

إشارةيعطىسوف،باروالأستاذلاحظكما،وهوحولهيتطلعفراحبالغطرتحسسقد

.)02(عامابد.بنرار

الملكبعصروابتداء.التحديدجهعلىالاشوتزمنالعراقفىالفنيميزومما

985)الثانىبالناصرأشور - MYمداخللتزيينالمجنحةالثيراناستخدامم(.ق

كانلماس!الأشوهـس)سماهامركبةمخلوقاتهذ.المجنحةوالثيراندالمعابد.القصور

ساريةذينةتعطىنفسهالوقتفىوهى،الشررس8الأ!احوطردالمراسةمنهاالغرض

صذمتتوعةتراكيبشكلعلىالهارسةالمظوقاتهذ.مننماذجإليناوصلتوقد.أيضئا

بعضنظرفى،ترمزبذلكوهى،النسروجناحىالإنسانوراسا!دجسممنمكونة

ا!ددالىالوحوشملكدالأسدالسماءملكصالنسرالمخلوقاتسيدالإنسانإلى،الباحثين

الرأسانبدليل!الألهةصفاتمنبعضالمخلوقاتهذهواعطيت.والتكاثرالخصبرمز

نأ8العادجرتوقد.الالهةتماثيلفىمعروفهوماغرارعلىقرونفيهتاجعليهمنها

بوجهيهمايقالجنبحيثالضخمةالمخلوتاتهذهمناننانالقصرأوالمعبدبمدخليوضع

ىأالخارجنحوملتفتةالكانناتهذهرؤوسالنماتحعلاخرىاحيانفىولكن.(v')القالم

والحذر.الانتبا.عنتعبيزاالمدخلإلىالمتقدمنحومتمهة

منهاالواحدارتفاعييلغحيثضخمةحعريةكلطىالمجنمةالثيرانهذ.ثحتتوقد

العواصمفىمنهانماذجعنالكشدرتم+طنااربعنمنيقربماويزنامم!رخمسةزهاء

ثوزا26علىعثر)خرسباد(شرحنلوروفى.!ينوىشرفيولورنمرودالاشورية

نوفالثور،سريةاصولإلىترجعالهانلةالمحنحةالثيرانهذ.أنلهىشكولامجنخا.

منالمصنهعةالتماثيلمنعددإليناوصلإذ"السومريةالمنحوتاتفىمعروفالالمىالر)س

علىم(.ق2C'1.حدود)فىعودياعصرإليتاريحهايعودلكشملينةمنستيتايتحمر

هذ.مئلانذلكإلىويضاف.مقرنوتاحطو!لةولحيةإنسانراسلهرابضثورهيمة

الملاحمكل6كثيرالإشاراتوان،السومريةالأختامعلىمجود؟الخرافيةالكائنات

الأشورىالنعاتانالصد!هذافىم!ظتةتيدرومما.مركبةحيواناتإلىلالأساطير

عنالتعبيربهاأريد،الباحثينراىفيظاهرةوهى،أرجلخمسةالثيرانهذهلمعظمجعل

منواحدذدبمعلىواقفايشاهد.أماممنإليهينظرفمن.مفاوالسيرالوقودوضعية

-*-
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الفنانانجظوه!ا.ارثلاربعةعلىماشئايشاهد.الحانبمنإليهينظرومن،الأرجل

الأوضاعبينالعمعإليهاضافدانماالقويةال!نناتمظاهربابرزالتمثالندهبانيكتفلم

المامسةايرظأهمل"سنحارش+زمنكلالاشورىالنحاتأنبالنكر!ير.،2(المخملنة

ا-سانإلىالعرايمنانتشرالمركبةالمندوتاتمنالأسلوبهذاإن.*(المجنحةثيرانهفى

فقط.ارملب!يعةمعنمةلئيرانتماثيلعلىبرسييولمسفىعئرحيث

التديمةمنورهالهاالتىالحياةبشيرةيعرفماالأصيلةالعراقيةالفنيةالرموزومن

فىالمصوسل!طىلا!ثشهرت،ال!قةالعصورفىاستمرتمالتى،السومرىالفنفى

ال!يا8!ثممر8فكر6انالمعروفومن.الحديثالاشورىالعصرفىالاشوريةالمنحوتات

.1Tree53 Lifeسفرفىدكرهاماه!حيثالعبرانمىمعمقداتفىواضمااثزاتركت

طن.بنةفىوحواءألهمخطيث!عنالمديثضدالمك!ين

اشورهالألهرمزانهنانذكر،الرالد-شدادىبلادمنالفنيةالتلاهيراتميالوفى

بهتلامرقد،قوسسهيس!بأشدراكهداخلهاوفيحناحانمنهايحرجهالةمنالمكون

أصالةوتت!لى.أهورامزدالإلههمرمزاأيضاالمجنحالقرصمناتحنواالذينالأخمينيون

اسميحملالذىالمقدسبالسكبالغاصالححرىالكاسفىوتأنيره،القديمالعراقىالفن

بالنحتالإناءطهرعليصور!د.م(.ق0212حلود)فىالثانيةلكشسلالةأميركوديا

فيه،مماالمكمربت!اولانوكلأمهماالكاسحافةإلىورتمععمودعلىملتفتانخئتانالبالذ

حسماما.الأماميةمحالبهفيصمامنهعاكليمسكمبن!انتنينانالحيتينخلفويظهر

تاحراسهوعلىضربوننيفهد!سمحبةراسولهالنسرومحابىثناحمنفمركبالننبن

نظرفىالمهموالشىء.الألهةصفاتمنشيئاشضصهفىيجمعكانأنهإلىيرمزمقرن

فىالصيدلةللمعارإلهاممصدركانالملتفت!بحيتيهالسومرىالكاسهذاأنالباحثفى

اقترنتالأفعىانهنابالذكروحدير.!يهسمهاتسكبوحيةبكاسوالمتمئلالحاضرعصرنا

لسمه!عنىالذىدعةطأ*ننأزوالطيإلهابنNni!ك!a)ننعذيدابالإلهسومربلادفى

.والشفاءللعلاجرمزأالأفعىاتماذفىالسريكمنهذازو4)الطبيب(السيد

تلإلى)نسبةالعببدعصرانالرافديندادىجدفىالاستيطانعنحديشاخكلمنا

إلىتاريمهورحعوالذ!الرافدينصادىجدمنديىفىاستيطانأقدميمئلالر(قربالعبيد

نمطكل8عديدانمقالةالقفرشهدالعبيدصرتلاالذىالرركاء!صرو!ى.يم0004حدود

ممكلريغيةالم!المدنا!لمهربقاياعلىسومرفىالعثورتمإلم.المدينةلمح!رهىتلكالاستيطان
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بزغوه!ا.مباشر6العييدعصرمنالزراعيةالقرىفوقولكدىونفر6'والركا!لرمدى

سمةعديدةمرافقتضمأصبحتالتىالمدينةظ!رفىمتمثلأسومرحهفىالحضار8فمر

ومعموعاتالأميرأوالحاكمقصرصفضلأ،لاحقزمنفىالزقور8ثمالممبدأبرزهامنكان

منأمزلتوفرحصينةاسوارتحيبهاالمدنمعظموكانت.المواطن!السكنيةالمورتمن

يحيعلالوركاءمدينةكانتمثلأ،السلالاتفجرعصرففى.سكانهاعنوالدفاعالأمنأسباب

)،2(.نسمةالفخسمينبنيقرماس!نهاعددويلغمتراتكيلوتسعةمميطهبلغسوربها

ويعضالوركاهمدينةلأسواروصناالشهيرأجلجامشملحمةمقدمةفىاباحث!يحد

فىنقرأفنحن.)عشتار(أنانابالألهةالخاصالسماء،"معبدمئلالمقدسةالدينيةمرافقها

نصه:ماالملصةمستهل

والراحةالتعببينمامتقلبابعيدةطرفا)مليامملى(سلك"لقد

عانا.خبر.ماكلالحعرمنثصبفيفنقش

المحصنةالوركاءأسواربنى

الطاهروالمعبدالمقدسانا-اىو!رم

كالنحاستتاقافاررشتجدالغارثيشورهإلىفانظر

شىءيمائلهلاالذىالداخلىن!مور.فىالنظروانعم

القدممنذالمدثودةالمعربةاسكتهونلسى

عشتارمسكنانا-اىمناقترب

إنسانولاالاتينمنملكصئنعيمائلةلاالذى

الدطءأسارفذاعل

متاملأطيهالاضا

بنانهاوأثرقواعمماأسسنف!س

الملمورالابرمنبنارهاافلي!ى

)02(ا+اسسهاالسبعةالمكماهوضع،وهلا

-75-
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سين-نرام!فيدهسرجونالشهيرالملكعاصمة،أكلمدينةأخرشاصهـيصف

الشاعريقول،حضارىتقدممناهلهاعليهكانومارقيمنإليهوصلتمامصوزا

السومرى:

دهئامملوعة*مساكنكانتالأيامتلك"فى

فضةمملومةالدمةالساطعةبيوتها

..ا!زوردوحجروالرصاصالنحاسيحملىكانمفازنهالالى

الرأىسدادوهبنعجانزها

اللسانفصاحةوهبواوشيوخها

السلاحببطشعرفواوشبابها

بالفرحمفعمةقلويامنحواوصفارها

أمانفىتعيشكلهاالبلاد

8السعادغيريعرفوالموالناس

سين-نرامالراعىوملكهم

المقدسيعرشنمويحطوكالمثسس

.)*(،الشاهقةكاليبالالسماءتطال!اسوارهاكانتلقداأجل

كلحومدينةمسماديةوثانقوتمديدهابنانهاعنبحوزتناالتىالشهير6العواصمومن

ولررنينرى،"أشورمشهورةأشوريةعواصماربعمنواحدأوهىنمرود(اىثالح

985-)3لمهالثانىبالناصرأشورالملكيتممثبالذاتالعاصمةهذهوعن.شروكين(

بالغطملرنأيثمورىنصخكلمنوذ&لهعاصمةواتخذهامجدب!بناطاأعادالذىم(.د

لأنه،كيير8اهميةوالنص.%'%D%عامالعاصمةهذ.فىاكتشفتالتىمسلتهفىالمسمارى

ادىمماالاشد!هةالام!اطد!يةبهاتتمتعكانتالتيدىالا-والرخا.الرقىحالةيعكس

الملكفيهايذكرمسمقيضةمقدمةفيعد.وازدهارهاالمدنواتساعالعمرانحرءانتشارإلى

في!ول:ثمرودالعاصمةببنا.الحاصةالتفاصيلنكرعلىئمىالعسكريةمنبزاتهالأشورى
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أنا،المقدسبامرهقىللعيانديانتبانظار.أشورالعظيمالسيدرعاني"عندما

ملك،اياالإلهإياهوهبنىالذىotAilIنوأنا،8المممدالقوةنوالملك،بالناصرأشور

الأنقاض)زلتأنفبعد.كلخومدينةتحديدعاسعلىأخذت،العكمةلىالمتمرس""العمق

القمةحتىالماءمستوىومن.الماءمستوىإلىوصولأبالحفرابتد)ت،القديمالتللم!من

والأرزصالتوتالبقسخشبمنقصزاأقمتهنا.الامرمنصئا012المسافةكانت

زينتهاالملكيةوراحتىلإقامتىاصنحةنمانيةهناككانتلقدااجل.والمرروالطرلاءوالفستق

والسروالأرزخشبمنالمصنو!ثةالأبواببرونزمنباشرطةغرزتلقد،مدهمكمةبطريقة

(الأبواب)تلك!احيطت.الفردمداخللهىووضعتهامالتوتمالبلس)العرعر(مالدفران

ىذبآجرالقصر()اجنصةثدرانعلىصورتنم.كر!يةرؤوسات3البرونزمنبسمامير

..والبحاروالسولالمرتفعاتعبرحققتهاالتىالبطولمةامجادى-اللونازرقمعدفىبررش

الخير،"فاتحةوسميتهاقمم!عندالجبلقاطعةالأعلىالزابمن6قناوحفرت

(hegalli!صنوفكلمنبجناننوررعتهادحلةنهرضلافعلىالمر!سقيتلقد.ضة

دالىأشورالإلهسيدىإلىاحودهاوقدمتضواحيهالىالكرد!دندعت.اللاكهةأشعار

..أشورالإلهسيدىإلىالمدينةتلكوكرست،بلاررىأنحاءسانرفىالمعابد

منموجودةتكنلملمهةمعابدشيدث،لسيادتىالمضارىالمركز،كلحممينةلى

خشبمنبجذوعوسقفتهامدهشةبطريقةدذيتتهاالألهةلسادتيمقاعدفيهاداقمث..قبل

فىووخ!عتها5برونزمنباشرطةغرزتهاثم،الأرزمنعاليةابوائالهاوصنث،الأرز

تماثيلجعلتلقدااجل.مداخلهافىالبرونزمنمقدسمةتهاثيلأقمتثم.الغرفمداخل

منحليةلهاوقدمت،البراقةالكريمةوالأحجارالأ!مربالذهبتسطعالألهةالجمةاصحاب

دسيدىالممنلىغرنةا!زددد!عرا!حمربالذ!زبنثثم.يداىغنمم!مماحمير!نمي

منمتو!شةأتنانووخمعت،وشمالهيمينهإلىالبرونزمنألواخاووضمت،ننورتااكه

..مرشهمندالنمي

سيدىقبالةيوضعدان!مصبالضبهمماكلالملكىلش!صىتمثاليصنعانامرث

ثانية!بالسكانماهولةثعلتهافقدأبانىايامفىالخراباصابهاالتىالملناما.تتورتاالاله

تحصى.لاالناسمنبماعدافيهاانزلثإذ

وجعلتها،لاناثا()لكوزاوالممروالنعاموايأسودالثيرانمنقطعاناممعتولقد

.،2(،نالس!منمزيدلملهاوجلبث"الأرضمنمزيداأشورجدإلىواضفث.همحاثر

!ي-
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أشورالملكيلاس،منتخبةمقاطعسوىتماصيلهمننقتبسلمالذى،الوصفهذابعد

المشر!يات4وانواوالأطباقاالموموصثوفالذبائحمنالهائلةالأعدادنكرعلىبالناصر

وصةألا!عدةقدمأنهينكرفهو.)نمرود(كالح6الجديدعاصمتهافنتاححفلىفىقدمهاالتى

مناخرىوصنوف،الحمام،الأوز،الغزال،والنعاح،والخراف"المسمنةالعحولمنمنات

الدلد.منقرل!فىوالنمرالبفةمنمكيالالاف8وعشر،دالحبزدالبيضوالأسماكالطمور

المبمهية8النفبالحشوداستضفتأيام"لعشر8بفوله8الشصونيقم!بالناصرأشورو!ضتتم

يستحمونوحعلتهمالنمرلهمقدمثلقد.كالحمدينةاهلمعسوسةالبلدانكلمنالمتهجة

تلكمنبعضفيأننظنوقد.وسرور"بسلامبلدانهمإلىوارسلتهمكرمتهمثمويتدهنون

عندمايتبددماسرعانالشكهذالكن،المبالغةمنشى.الأشورىالملكذكرهاالتىالأرقام

00016منهمشممئاmoviبلغالمناسبةتلكفىالدعتشملتهمالنيئعدأننعرف

البقيةأما،الملكىالتصرموظفىمن%005ونلسهاكالح"WIأهالىمن،شحصا

والتابعةالصديقةداحالمالمقاطعاتكانةمنضمورفافكانوا،شخصئا74052وعددهم

الأشوهـمة.للابراطو!ية

خا9خا
المعالمأبرزمناممينيشكلانوالزقور6المعبدكان4قديمةعراقيةمدينةأيةصوفى

يرتبطانلأنهماالمجتمعفىمقسعمةوصنةخاصة)هميةأيضئالهماوكانفيهاالمعمارية

د!لك،بهاالضاصةدالشعانرالطقوسداقامةالألهةبعبادةاى،الدينيةبالمعتقداتأساشا

IY&IIAإ Ul"عامهكلمنن!سانشهرمنالأد!فىالسنةراسببدءالاحمقالصكلالمينيةت

اليديد.الملكبتتوءالاحتفاللاثامةالمناسبالمكانأيضئاالمعبدوكان

يتجالذلاصفصةضفةعنبار،ابدايةفى"البيت"(لهأ"ا!ية)فىالمعبدكانلتد

كلمنع!كمر8الساسمةالطبتةفىالمكتشفةا!م!رمنذلكيظهركما،م215ضلعهاطول

مهماىوتوسعتمرافقهوتعددتمساحم!وازدالتالمعبدبناءتطورماسرعانولكناريدئ

منشاسعةمساحاتويمتلك"والكاهناتالكهانمن8م!طدصنوئايضمصارحتي

خصانصالرا!مينمادىفىللمعبدأنعامةبصور8القول!يمكن.الوناعيةالأراضى

الأتية:بالنقاطإيجازهايمكنرنيسةسارية

الأربع.البهاتن!وذواياهاتباه-؟

مدرانهفى(Recesses)داليلات(Buttresses)بالطلعاتيعردماومي-2

الوا!هة.فىوخاصة
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مكانأقدسنعددالتى،الإلهتمثالفيهامووخمعالتىالهيكلحمر8علىاحتوانه-3

..ايضئاالممرةهذهفىالمذبحووالفال!وفى،المعبدفى

/.!قراب!ل!-ول4

رنيسينقسمينمنيتكونالرافدينرادىبلادفىالمعبدأنسامةبصور8القول/ويمكن

الزتور8أىالعالىالمعبدواثانى،الإق!ىكبمبمكىءصضبهكلص"الأرضىالمعبدهوالأول

فىعرفتقديمةسارية8ظاهروهىدالدخلاتبالطلعاتترر!المعبدواحهةوكانت.)البرج(

يؤدىالمعبدمدخلوكان.الدهقةالألوارممتلففىللمعبدملازمةوظلتالعبيدعصرمعابد

يحشونالناسكانداسعفناءوهو،المعبدصمنإلىخمهامنيوصلىصنير8ضفةإلى

الأخرىهىتؤدىكرفةإلىالساحةهذ.منيدظالمرءوكان.الدينيةالاحتفالاتلاقامةفيه

على8العادثرتالذىالإلهوتمثالالمحرابيحدحيث،المقسممةاءع!()4الهيكلحيرةإلى

المنبحدكأأيضئامروبدهذهالهيكلصعرةضى)المحرابفىدفطىوضعه

أخرىومرافقرعرفاجنحةالمعبدوفى.ليهوالترابينالأضاصعليهاتقدمالى(Altrك)

به.الخاصوالأئاثلد!واتومخزنإدارتهعلىوالمشرهنهثاتوال!الكهانلا!امةتستعمل

والأناشيدكالصلواتالدينيةبالحياةعةلهمما!انقعلىتعتوىمكئبةيضمالمعبدكلان

الخاصةالكهنةاهتماماتتمئلأخرىونانقعنفضلأ،والتكونبالحليتةالناصةوالتس

ا!بهر)28(لالطكيةمالأدبيةالنصوروافنو!ةمكل

واالحيرمنيصنعونهاكانواالتىالألهةلتماثيلخاصةضايةا!موناعطىهـقد

فييضعونهاثمومنالكريمةوالأح!اروالفضةبالذبم!ينونهاكانوادالتى،الفشب

ناقبلىالتمثالعلىتقامأنالعادةجرت.لهاواقرابنالصلواتوتقديملعبادتهاالم!راب

المشاعل.ضوءكي،الليلففي.اخاصةتراتيلعليهشرأدينيةطقوس3المحرافىينصب

الكهنةوسدا.الشرقباتبا.صصيرطيم!ضعثمالنهرضفةإلىالإلهتمثالالكهنة!لمذ

الفربف!والتمئاليوجهثم.بالمناسبةخاصةتراتيلويقراءلهالقراب!بتقديمالممتصون

المعبدبوابةعندالقرابنلهلتقدمبهيوتىالصباحوفى.أخرىإضافيةطقوسعليهوقبرى

.الممرابفىالممصسمكانهفى!ورضعخلIAIIإلىيصلثمومن

من،والطقوسالصلواتإقامةوعلى،معابدهافىاكهةخدمةعلىالا!نمرافكان

المهعة!سبقبهؤلا.منواحدلكلد!ن،دالكاهناتالكهانمنمختصةمعموعةلامبات

لهمكانتبل!فقطالدينيةالأمدرعلىمقصورةالكهنةمهنةمكنولم.المعبدفىيراولهاالتى
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الأصليةونانقهامنوالدينيةالأدبيةالظيفواسممساخالمعرفةمن8الاستزادوهىنقافيةمهام

المسعارىالخطفنونالأخرر!يعلمونكانواإذ.أيضئاتعليميةمهاملهموكانت،القديمة

دانه،الذراعيةالأراضىتشمل!اسعةممتل!تالمعبدكانانهالم!وتومن.االغةلاتاعد

إليهمايردوعلىللممبدالاقتصاديةالشوونعلىبالإشرافموكولهثماعةالكهنةبنمنكان

النفقاتعلىالإشرافل!لك،لدرادالممنوحةالقروشعلىوفوائدمدخولاتمن

المعبد.الخدماتيودونممنللعاملينالمدفوعةوالأجوروالمصروفات

المرتبةفىداتازيه*!(السرية)فيالأعظمالكاهنالمعبدكهنةمقدمةفىهـساثى

حدود)فىبالكتابىالشبيهالعصرفىالأعظمال!هنمنصبانو!مدو.العظمىالكاهنة

الدينيةالسلطةوان،دالشم!ةالدينيةالسلطت!منمزيفاكانىم(0035-0028

المدينةدويلةيمكمصارالذىم!أء(السرية)فىالأميديرالحاكمبظ!ربعدفيمااننصلت

طدملوكقاموقد،"كيبار،يسمىالمعبدفىخاصمناحالأعظمللكاهند!ن.السومرية

سرمونفعلمئلما.المعبدفىوالفدمةالعظمىالكاهنةلمنمسبناتهمبمكرشىالرافدينوادى

إلىينظروكان.عظمىكاهنةكافتاكل!ىسرجونأمانبالذكروجدير.ونبوننيدا!دى

الومهةمنالزواجحقلهايكنلمأنهفالراعحولذلك.لثلهزوجةأنهاعلىالعظمىالكاهنة

بالزواحلهايمسحكانانهحمورابىقانونموادبعضمنييدوولكن.تقديرأقلفىالنظرية

بعدهـساا!احلهايمقكانبامهك3الباحثينبعضوسفسر.الإثعابعدمبشرطولكن

الكاهنمنمسبنصىمصظتهتبدرومما.المعبدفيخدمتها!انتها.الياسسنبلونكها

أعظمكاهنمكرشىعلىالرافدينواد!بددفىالعادةهرتأنهالعظمىوالكاهنةالأعظم

ممصصايكونعندماعظمىكاهنةومكرشى)أنثى(إلهةلعبادةمخصصئاالمعبديكونعندما

.)ذكر(إله6لعباد

ا!ىاصنائايضمالمعبدكانفقد،العظميهنةدال!الأعظمالكاهنعنوفضلأ

إلىالأضاصمقديمطىالإشرافيتولىكانالذى،(Sanga)"سنكا"كامنمنهاعديدة

السومرية)فىالسنكا،"كبيربلقبيعر!كلهنالصنفهذايتراسوكان.الألهة

قبيصلكاهنمهاممنكانت5لعلئا،الأضاحينحرعمليةأنويظهر.3(84!لة؟لةول

nasv)+المدية"حامل - pain)..وهو)لعة!(بارصه5صندمنالكاهنايصئا!ناك

يستشبهالملككان!يث!اقصرإليالعرفةلىخبرتهي!دمكانوالذىالبصار،او"الغرلمف

ابنانه.لأ!دالمهدصلأيةاسنادعنديوعسكريةبمملةالقياممئلمهمةحالاتفىالفاللمعرفة
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ممنالناسبالفاليشباكانأنهأى؟ايضئاالمبتمعصعيدطىمهنم!يمارسالفرلم!وكان

'Sh)"!ئماعيلىقبيصلونممنالعرافذصنداما.دكمنهيطلبون ilu))منهالمذنث

"بارو"صندمنمرتبةاقلكانأنهالمسماريةالنصوسمنفيظهر3()وللأ.هاا"شاعيلتي

الأ!مبمقسيرالأدليبال!قيممتصفىكاناشاعيلتوشاميلوونظيرىال!هندان،!سابق

محولةفكانتالناسمنالمرضىأبساممن8الشروالأرصاحلطردالتعزيمممارسةأما.

هدينمهنةانو!ملو.)للا!ةول("نارصهثانىوال(gla)"كالأ+كبيمملاولهما،ب!هنئ

بينماالموسيقىبعزفيقمكانألأوللأ،بالأخرىمنهما6الواحدمرتيطةكانتاكامنين

بطردالماصةوالمعاويذالأد!يةبقراعة!المرهكلاو"المنشداسمهيعني)الذىاثانيي!وم

ونالمعبدفىمهنتهمايمارسانكاناالفزانيينهذينأنبالإشارةعدير.اف8الأدلاح

هماا!زامينمنأخرينصنفينالمسماريةالنصوسرتذكر.الناسمنالمرضىررى

61.)و،مشمشي)لا"8؟ل!ع!("أ!ثمييو، )Mashmashuمنفكانتاوالتطهيرالاغتسالشرون

المقدسبادهانالقياممهمةكانتحينفى،)لاكلدل!("رمكو،قييصلكاهنوامبات

92))"باشيشييسمىأخركاهنوابباتمن )Pashishu).

وقراعةصالطفوسالصلواتداقامةالألهةلعبادأممصصئاكانالمعبدأنالمعروفمن

دكأعلىللإلهوالشرابالطعامهـيهي!مالذىالمكانأيمئاوهو.الدينيةوا+ماشيدالأدية

نمثالامامي!فالمتعبدكانإذ.اكهإلىبفشوفىترلعالصلواى*نث.الم!رابفىخاصة

الإله.إلىدالأدعيةالصلطتبقراتوسدا،الفمبمستوىاطىإلىيديهإحدىووفع،الإله

العد"أنبالذكرطناو!دير،الشيمةالمنحوتاتطىالتعيدمشاهدمنبعضإليناوصلوقد

ا!ي!دط!كع!)(ولىدلا4السومرية)دى"صلاة"كلمةعنللتعبيرالمستخسةالمسمارية

اليد.زانداالفممننتكون

منالت!اجلمنمعينةطقوساداءتستلزمالتىالمهماتمنبديدمعبدبناءكان/قد

رغبم!عنيفصحالإله*ن.ا!ملالوجهعلى!ققتقدالمعبدبذال!الناصاولرصةين

اتدمومنمنامه\.فىال!هناوالملكيراهاالتىالأ!مخكلمنلهحديدمعبدبناهفى

لكشسمةامبكودياتفاصيلهروىالذىال!لمةالشاهذافيتفصيلأوكئرهاالأمثلة

هيث!عليالحلمفىلهعلهرشكرسوالإلهانكودياي!ول.3(د0212ح!رد)كلالهثية

بنا!اولهالإلهيشبهالأعلىحرث،الأرضكالهضضم،السماءكلأمههضيمسصإنسان

لقد.شمالهإليماخريمينهإلىوربضاسدكان.الاعصاريشبهالأسفلرمزره،طانر
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يضئا.Iحاضرلمأخرعملاقهناكد!ن..تمائامقصدهافهململكنى،ساابنىأنأمرنى

ماءثم.المعبدم!طططيهددسما!الد،حمرمنلايديهكلتافىو!ملنرايهفمد

.+المصبتقررس6"أمرفيههـنبتالمتدسالاهرقالبلىوسوىامامى!وخمعهاالبناهبطاسة

مفسرة"نانشةالإلهةمعبدإلىمسرغالمينوعهمنافاقUL.انهكوديالت!

مالهو!ثمرحتالطمذدبمقسيراكهةاخبرتهأنويعد.ل!يا.مفزىصليسالها،الأ!م

لابتداءتمهيذاالطقوسبإنبازكودياشرع،ننكرسوالإلهرضالنيلبهالقيامعليهيتومب

مامضىبعدانه،ايضئاالصددهذافىإليه6الإشارتجدر!ما.الألهرغبةوتحقيقالعمل

ق!(953-)556نبائيدالبابلىالملكيذكر،كود!ياطىسنةوخمسماث!الفعنل!يد

.حرانفىالقمرإلهسينمعبدببنا.مامر.الحلمفىايهيا!ىما-الأخرهوأنهكيد

منمملةانمهناكأخرىدينيةنصوسومن،كوليا!لمتفاصيلمنويظيير

مصإممالويمكنا.اليديدالمعبدبناءفىالشروءقبلإنيازهايتو-،نالتيالإمراطت

الآتمة:بالنقاطالإمرا!اى

المعهديشفلهكانالذىنفسهالموقعملىاليديدالمعبدميان6العا!رت-ص1

يتو!بالتىالأعمالاولمنالموقعوتتظيفالأنقاضدازالةاليدرانهدمفكان.القديم

فىافارلإشعالمناسئايكونالشهرمنسعدىبتحديدالفرلم!يصفىكبعدأإنهازها

طىاقرانميان!ماده،رصنفمنالممتصال!هني!دأثم.ل!هةالقراب!وتقديمالمساء

.والنفرانبعويةداعئاا*اماممتضرغايدمطيرلعث!ومن،المذمارأننام

أعرمنفيهامالاستعرا!و!فرها!معبدالتمبمةالأسساصتطهارعلىالعمل-ص2

اليعلىالعملهذاإنيازطمانديكلهر.البكرالأرضإليهـصولأاض!بنانيةلاد

ينكراالسببولهذاضفرسنينخكلالمعبدلسقوطويالتالى،اثهلنضب8مدماكانا+كمل

"لقد:فيقولسهار،فىالمثس!ىإلهمعبدتبديدمننصوصهاحدفينبونانيدايابلىالملك

!بلىمنمللهورهال!لالتى..سين-نرامارساها!دكانالتىالمعبددفىاسساستطت

...،خلتسنة!شالافلث!

حلالناري!شعالالموقعبتطهيريشرعالتديمةالأسساستظهاريتمانب-ص3

ص!فهالاشعارحولهاالنارداشعالالمدينةتنظيفي!ىد!نبالعطر!د!شهاالأ!سس

مايصثلابميثالامتماعيةوالأصافبائم!اطتزامبوموب،وكبازاصغازا.!ساةرمالأ

.ا*لمعبد8المدهدالأسسال!اكماوالملكفمهمضعالدىا!دكصفوبعكر
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ووفعينتسلانفبعد.معينةديفةطقوسطىاكلولياالفةب!طعالملكيثوم-ص4

،البناءطاسةتتتوضعالتىالمستدير8الراسواقيةا!هجاخذإلىاقرابين!يقممالصلوات

بدهنالملكدت!م.ال!شبمن6ماديصنعكانالذىافيبتمضيرالحاصاقالبياخذثم

فىبصبهثمومنالطينبتحضير!سدا،البناءطاسةلم!نناولالنقىدالزيتبالسملافالب

دلكبعد.الأللىأالبنةصنعمنالانتهاءبعدالمعيفىحدظهعلي8العادمرت!ذىالقال!

ويضعهاالملكياخدهاوكلنذ،تعدحتىالسسساشعةتمتالعراءكللتوضعاالبنةتذ

لبناهالألهةامروطاعةالمقوىطىد!ليلالمعبد!ا.بناءفىالعملبدابةمطئاالأساسفي

لعاكمIيوإطكتصوراالتىوالمنموه!تالتماثيلىمنصدعناقتقمماتكسملتفتد.معابدها

.المستدير(الواقيةتحتهاطاسةفىالبنا.موادراسهطىيمملوهو

بذلوابثمهم،دعاهمإيمانهمعمقمن!يدافع،الراضينمادىبلادملو&تهاهىلقد

ذإ.اممهةمعابدبناءأملمنالموادداحودالصناعأمصطيسايلفيو!ندم!ىالفالي

منصنعوادانهم،دالمعادنوالأخشابالبنا.موادم!تلفطبواانهم!باتيه!فىنكروا

انتهىوقدكولياي!.المعابدلألى!شعوها،أبنئالأففسهموتماث!كهتهمتماثيلالحمر

المعبدملكلإن5:المتواصلىالشاىالعملمنسنة!دننكرسوليهالنمسين""مع!بناءمن

انهمن!يالوفم.كالعهاملأ"الكونبهذايد!طسنا.مانالنفوستملارههتهدانكلهاارر!عم

العليدةالتماثبلمنلاحذاف!ن؟لكدفيالنكربمشددالنسمانه"معهدمنثىءسل!

ويل!اهورفارمالشا!السر!الأمرربصورالمدبنةهذهنيططئرلحاثي!لمما

نأفيلهمل!ول.المعبدمثططط!امرسمر!فةر!تيهطىططيرالصدرإليمضمه!ن

لانالننكرسواث!أمامالضسين""معبدكلموضوعة،ثتالأخرىوالتماثيلالتمئالهذا

رسمهالذىالمحططدلكإلىيرمزكودياركبتىفوقالموضوعالتصميملان،بركام!صاحبها

حلمهفىراىماضمنكوديارأ.والذى،الكوردحعرمنلوحعلىننكرسواول

.)03افكرسافي

تعنىوهي6()الزلوردال!دا"ا2البابليةفييسمى"نه،البر6اوالعالىالمع!أما

معظمفىالأرضىالمعبدملازمةسادية6كلاهر،ل!كرناسينكمالالزشأ.الطووال!سو

611!منالأصلفىفشلتالز!د6فكر8أندالرامح.الرنيممةالممن LUأطوارهافيبد

الز!ر8راصبحت.بهاالمحيطةالأرضمنمرتفعةاصطنايةمصاطيلودكاله!دالألك

اومربعةمكونانإماوهي،طوابقسبعةاوثلةمنإماتتالفال!ديميةالص!كل

برتوقد.واخرىطبلةبنتمتدثانبيةسممبواسطةإليهايرلىل!ن"اللمكلمستطيه
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معبدالز!ور8فوقو!صد،بافمينهيكلهايينىيينما؟بالابرالزقور8فلا!يينىأن8العاد

فيهيوضعكان!يمادالذى8لل!ولباسمالسومريةفى!يعردالعلوىبالمعبديعردصغير

لمه.تمثال

اقائلالراىأهمهامنولعل،الزقور6تمئلهاالتي8الفكرح!8متعددأرا.قيلتوقد

إلىVرضىامعيدهمنطريقهفيوهوالإلهلاستراحةمملأتمئلالعلوىبمعهدهاالزصدةبلن

ومدير.دالسماءالأرضبينيمتدسلمإلىترمزإنماالذقور6مدر!اتدان،السماء

نعرضوسو!،8التورالىتقريئايشابههامالهاالزقورةعن6الفكرهذهمئلأنبالمظة

العبرانين.معتقداتليتركتهالذىصالأثرالزثورةعنالخاصالمبحثفىلها

وادىفىالتديمةالمدنلمعظمملازمةساريةصفةاسبحتالزقور8أنقلنا

إلىالقطرعثوباقصىمنالمدنعليمدذعةزقورأثلاتعدامكنوقد،)9!الرافدين

لىالمالةهىكما،8الوا!دالمدينةفىزقورتانيجدالأحيانبعضوفى.شمالهأقصى

كيشممينةمنكلذلكطىمالمثال"زقورات!ثيوبد،اخرىماحيانا،مثلأالوركا!مدينا

معبدلكلان!يثالمعابدتعددمعنا.6الوا!دالمدينةكلالز!داتتعددانيخفىولا.لاشور

الأولطلمبد.وزش؟نمعبدانمورحد-المثالسبيلعلى-الوركاءففى.بهخاصةزقورة

"معبدوهوالثانىاما،السماءإله،أنولعبادةمغصصالأببض""المعبدببمسىالذى

فزقورة،بهتعرفاسمزقور8لكلولن.)عشتار(اناناالإلهة8لعبادخصصفقدالسماه،

لارسهبزقورةوتعرد،والأرفى(السماءأساس)المعبد4وو،"اكل!ةولمح!احت!سىكانتبابل

السماءإلى"سلماسمعليهاأسقفقد5سبارمدينةزقورةأما.)البرج(بمعنى"كن!ا-دا،

(1u)"المقسمة on- -6hga4-ا-Ehuuu)

،الأزمانتعاترغمالمعالمداضحةاقديمةالعراقيةالمدنمعظملىالزقور6بقيت

شبهصالةفىمنهابعضزالفما،معالمهاتفييرلىقاسياالإنسانأوالدهرفعل!حانومهما

ممااوماللطمرتها،ومنعزلبعيدمكانفىالزمنبمرورأصبمتألمدينةلأإما،!يدة

بصياتتهافقامواالأثاررمالبعنايةحظىبخعضهالأأو،التغريبيدعنمنأىفىحعلها

الأسفإلىيد!وماانفير.اقديعاالعصورلىعليهكانتالذىالنحوعلىوتحديدها

اعمالإلىالقديمالعراقفىداهمية6شهرالذقوراتكئرهنوا!دةتتعرضانحفاالعميق

كلئااخمقتبابلزقور8انالمعرد!فمن.الجيمنندالهاإليالنهايةفيادىمماالتحريب

لمبميثأيضاومتلمرة!ديم!أزمانوفىالقديمةالعصورعبرلأحرهاالمستمرالنقضبسبب
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علئا،العوفيةبالميا.مملوملأمريعةحنر8سوىالسبعبطبقاتهاالشاممةالزقور6نلكمنببق

19ر5عرضها!اعدةولها،متزا9را5إلىارتفاعهايصلطبقاتسبممنممحونكانتبثمها

مربعشكلعلىمنهاأجرةكلحانت،متزا15بسمكالامرمنظنهاوكان.ا!ئامتزا

فىئويئالوركا.مدينةمنسممارىلوحإليناوصلطدهذا.واحذاقدئامذماالواحدةضلع

وعرضاطولأللبرجطبقاتقياساتيذكر-م.ق922حديلىالثانىسلقسصصر

.)32لارتفاغا

-.425)همررودصيقول LAالحصنوغد..ه:نصهمابابلبرجيصفطو3(ق

ونوميل9أضدعهمنضلعكلطولمربعفناءطىبعاله-"ميتراكهحارةتقعالثانى

الساحةالفناء2اوذلكوسط!يقع،زمنىفىباقيةتزالماوكانت.الصلدالبروفزمنابواب

وهكذاثالثبرجهذاوعلىثانبرجفوقهاقيم،الميل1وعرضهميل؟طولهصلدبناءنوبرج

جممعحوليدورسلمبوساطةالحارجمنالقمةإلىالصعغوكان.الأعلنالثامنالبرحإلى

حيثلدمشراحةموضغايجد!إنهالصعودهفىالمسافةمنتصدالمرءييلغوضدما.الأبراج

الطبقةفو!ويجد.القمةإلىارتقانهمم!شفىوهمالقتبمضالطوسالناساعتاد

ويعانبهفاخرةبزينةومزيناعتيادىغيرححمنوسررداظهفىوخمعلهسمحمعبدالطيا

الليلأثناءالحعر)ي!ئمفللاكما5المعبدهذافىتمثالاىيو!دصلأ.الذهبمن8منضد

..ط+(البلا4نسهـةبنمنلنفسهاصطفاهاالإلهإن:الإلههذاكهنةضهاي!ول،8امراسوى

"ىمنهيبقدلملامر.المستمرالنقضبسبيتمائاازيلقدبابلج!كان"لما

همررولوشى،المو!خكلتاباتونالمسماريةالنصوسفىبمرهايؤالتىلالأوصادالأبعاد

هـلعل.القديمةالعراقيةالممنمنعطدفىهذايومناصتى!ائمةزالتمااخرىابراحفهناك

كانتالتىأورمدينةفىأورنموالملكبنا.الذىذلكالأبراجكلكطىاباقيةالأمئلةأحسن

منالمكونة،الهائلةطتهانالبرجهذاشأنفىين!كرماواهم.القمرإلهسين8لعبادمركزا

الناظرفىتترك،متراعشرينحلىالعلياطبقتهامنبقىماارتلاعم!يدداقيطبقاتثلاث

الطفيفةالانحنا،ت!يسببلأبعادهاالتامالتناسقبسببوال!فةباليمالمدهمثئاانطبائا

هومظتهااليسيرمنيكنلملالتىادقيقةالانحنا،تهذهمنالهدفإن.ل!طوطها

مستديةوهىشيدتأنهالومقعرةوالأعمدةاليدرانفيهتبدوالذىالنظرخداعتصصح

ذإ؟عامبالفىالإغريقىنظير.سبققدالسومرىالمعماريكونالابم!رهذاوفى.السطح

بسيطإنحناءحعلفكر8ابمكرواالنينهمالبارهـمون!شي!راالدينالأكارقةأنخطايعمتدكان

.8الأسدلبدانكل
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العانبىوسلمها6المتعددبطبقاتهاالزقدر6أنإلىهناالإشارأالمهممنله!نه،واخيزا

منالمعماتإععابمم!ر،الباحثينبعضنظرفىكانت،الطبقاتنلكبينيوصلالذى

بالزقورةواض!اتائزايعكسسامراءفىالملو3تسيمأنهولاءيرححإذ؟المسلمينالعرب

علىواضحةدلائلالمنننة(طبقاتشكل)علىالتد!ريبىوالارتفاعالمارجىلالسلم.القديمة

اوالمربعةالزقوؤ8لقاعدخدفاالشكلدائريةالملوية8قاعدأنمنالرغمعلى4التلاميرهذا

.)،!احياناالمستطيلة

السومرية،المسماريةالنصوسفىالباحثفيحهد،والمعتقداتالفكرJمحهافىأما

تصورإعطاءخد!امنالأفدمونحاولالتىوالمعتقداتالأف!رمنبملة،والبابليةمنها

مجتمعهم.فى8ساندكانتالتىوالمفاهيمالقيممنلكثيروالعرضوالطبيعيةالكونيةللحقائق

بالألهةالمتمئلةالميرقوا!بينالبدءفىحدثريم!سراععن،المم!لسييلعلى،نقرافندن

الفتيةالالهةانتصارعنالنهايةفيتم!ضدالذى،العتيقةبالالهةالمتمئلةالشروقوىالفتية

خلقعنايصئادنقرا.!افهاردكاكيونبوممارضسماءمنيخهبماالكونخلقوعن

المسما!يةالنصوسبعضوتتطرقكما،الأرضإعمارفىالألهةعنبميلأليكونالإنسان

مرادئاكانالشى.اسمنكرانكيفأى؟"الاسم"مبدابتمسيتهيمكنمالكرإلى

الثوال!دح!،الموتبعدماوعالموالموتالحياةحولتد!رأخرىنصوسوهناك.الحه.

وقفالتىالفكريةالأمورمنكانت،كميرو!فيرها،الموخموعاتهذه.الالهىوالعدلوالشاب

!يها.نظدهملتدا،الرالهديندادىلىاحدمونعنلما

ة!خكلمندالمضقداتا!رمهالفىالتجملأالعراقيةالعضار8أصالةوتتميز

فى5ب!حراوبدكليلمابههامالهامالتي،مالبابلمررنا!عدققسهاأساسيةإسهاماى

الائية:بالنقاطالاسهاماتنلكإبمالويمكنا.السملأيةالدياناتبعض

للومود.أصلأكانت(د!ولالسرية)فىالأزليابرنلمياهالاعمثاد-1

Awil - Iإلىبعدفيماشطروانه"واحدةطةالأصلفىكان)ظ-8دة(ألكونبا

)ف(.والأرض)حة(السماءهماشطون

ا!دبدمممز-طينومن(السومريةارواية)حسبطنمنظقالإنسانان-3

.البدءمنذدانثىفىكرصور8عليكانظقهدان5اليابلط(االداية)!سيالألهة

بافنورويصهاممابمما!يقيماكهةيعبدأنأملمنظقالإنسانأن-4

والقرابين.
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اكلهة.سوىيخلدولاإنسانكلمصيرالموتأن-"

عددمابلغمالتمعيدللتعطيمديدةأسما.مردوخأربابهمكبيرعلىالهابلمونظع-6

اسئا.خمس!ين

V-شى.كلفعلىعلىضر8مرلوغالهتهمكبير"كلمة،دكانبعهالبابلموناعد،

.اللناءفىامالغل!شسطء

بالعدلاساشاقتطقاخرىعديدةقضاياالقديمالعراقىالفكرمعالفىوقبرز-8

النظرويصرف.كئيووكفيرها،والعقابوالثواب،والشرالنيرقوىبينوالصراع،الإلهي

الملكرونطرحهاالتىالحالاتكلفى،السليمالطرشفإن،مالوننباتالمقاصبلعن

الشداندعندالصبرووجوبالألهةبعدالةالمطلقالإيمانهو،الشاقشةالقدماءالعراين

.).!قصرأمالأمدطالينتصرأنبنلابدألحيرباو3الإيمان

الدبنبة،والمعمقداتالتاملىالفكرفىواض!ةإسهاماتافدما.طعرافمىكانومنلما

اعتقدإذ.العسكرية8العقيدمبالفىبالاعتبار!حير8إسهاماتايضئالهمكلنفقد

)رالواماإذاأنهموهى،اتمانفيهايخنلفلاحقيقةالتجربةخكلوهن،نلقدماءالعراقمى

حققوهمافىتتمئلمنجزاتوهي،المعطاءالأرضهذ.فىالعضاديةمنبزاتهمعلىالحفاظ

نأعليهميحتمالواجبفإن،!العمرانصالادابدالفنونالعلمميافيفىددقىتتممن

مباليستوطنونكانواممنوالمتربصينالطامعينأولئكبردعالكيلةالقمةدانئايمتلكوا

التاريحيةالشو،هدأنبتتلف.العرادمنالشرقىوالهنوباللأمر!الىلجمطدز!وص

المو!سممةينتابضعفأوخللاىأنالإسعيةالعرييةوالعصورالقميمةالعصورفى

إلىد-الم!عبرتعرضالعراقأنالمعروففمن.وخيمةم!اقيعنهتتمحضسودالعسكرية

البلادمرتلذلكنتيجةوانه،الأولىبال!رثة،الشرتيةالمبهةمصلرهاكانصعبةتحديات

أمامشاخصةتبقىحقيقةفهناكذلكومع.الأجنبىلدحتكلخطهاتعرضتمظلمةبعصور

بأصالتها،العراقحضارةفإن،المظلمةالعصورهذ.مثللهيحتىأنهدمىافدخ!

الممتلينأولئكفىا.فثرةهىدانئاكانت،التحدىموا!هةطىالفريدةطدرتهاالم!وفة

واضمةويصماتهاأنارهافيهموتتركبوتقتهافىتصهرهمكانتمر8كلفى*مها80النرا

دالعاتاتالسمكريةالفتوهاتم!قعنالقدماءابدادناأوصلفقد،أخرىمهةمن.بلية

القديم.العالممنوتاصيةدانيةشعوبإلىالسضاريةمنبزاتهممنكليراوالثقاليةاثبا!ية

دالقصاندكالقصصالأدبىالنتاجمنكليردانمكل،الكتابةانجتشرتالرالديندادىضن

المعمارية.والطررالفنيةالأسايبمنكثيرمعالبطلةومصم
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علىثنناوالتى،الرمقابرفىالمكتشفةالمعدنيةالأسلحةمنالمتطور8النماذحإن

صناعةإليهاوصلتالتى8المتطورالحالةعليبوفمحتدل،الفصلهذابدايةفىذكرها

الوثانقف!ن،الماليةالشواهدهذ.منوفضلأ.الميلادقبلالثالثاطففىسومرفىالسلاح

عصركلاستطاعداالسوم!سانلاضحبشكلممبتالمنموت!الدرييةوالمشاهدالمسمارية

التحالياتبومهالتوفطىقالربيشإقامةمن3(ق0255حدود)فيالسلالاتفحر

أساسيينصنفينمنيتكونالسومرىالجيشوكان.للبلادال!ضاديةالمنمزاتعلىوالملاط

القوساما.الصنفينلهذينالرنيسينالس!دالفاسالرمحد!ن.والمركباتالمشاةهما

كانبالتثيدلفه؟السمكرىالمبالفىيستعمللمأنهوالراحح،البسيطالنوعمنكانفإنه

المركبالقوسادخلقم(0223-)2371الدحقاكل!ىالعصروفى.الصيدفىيستخلم

والمناور؟الدر!اسلوباتباعأنكما.اث!ىالعيشماضئاتف!قافاعطى،فعالكسلاح

فىشانفاكانالذىالأسلوبوهو.(phalanx)الصفالكراليسباسلوبالقتالمنبدلأ

اكل!ية.المنحوتاتعلىن!ظهاالتىالأساسيةالتغييراتمنكان،السلالاتفجرعصر

أراضىالييشضباطإقطاعإلىالاشاراتاقدمإليناوصل،أيضئااكل!ىالعصرومن

منمهمةمرحلةالرافديندادىبلادلهىالعيشو!لغ.الجيشفىخدمتهممقابليستفلونها

الموادمنجلياذ&ويتضح.قم(5915-)4918القديمالبابلىالعصرفىالتطور

ووابباتحقهـق!دلتالتينيدشؤوننظمتالتىحمورابىقانونفى6العديدالقانونية

سقيض.بشكلالعسكررن

بيممهممنهمخلقتالذين،الاشوتزمنالتطورنردةالقديمالعرايفيالميشويلغ

لوىأشداءم!اربين،الممارر8احواممنحاثمهاكانواالتى8الخطير!اثمحدياتالجبلية

صناعةفىالييدبخبرتهمويفضل،ذ&بفضلىالأشوريوناستطاءطد.عاليةعسهـريةرد!

المديثالاشورىالعصرفىيئ!واانالئقيلةالأسلحةصناعةتطوووفى،المقليدبالأسلحة

اشهربحقصار!تى!السنةاشمرمدارعلىيعملدانمئانظامئاجيمثئاقم(612-9لأ)ا

.)3منازعدون!القميمالأدنىالشروفىضاربةقوة

واتالحرو*باخبارالعاتةؤاتالمسماريةللوثانقالمستفيضةالراسةضوء!ى

و!فيرهاالبداريةالمنحوتاتطيا+مدمونصورهاالتىالمعاركمشاهدخمووفى،العسكرية

الفكرليبالذ8معالمبصلتهاأدنا.ليالمدربةالنفاطنسهلأنبمكننا،الأخرىالأئارمن
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حس)منسنةالفىحوالىشملتزمنيةصورأى!الرافديندادىبلادفىالسكرى

:م(.0025-9533

نيفعلأيشاركوكانالمسلحةللقواتالعامالفاندهوالقديمالعراقفىالمللةكان-1

وحتىالسلالاتفمرعصرمنذالرافد!ينوادىفىسانذاالمفىهذابقيوت.المعر،8!يار

لكمرمنالعقبانمسلةفىيتمئلالمفومهذاطىأثرىدليلوا!دم.الحضاديةالأدواراخر

مقدمةفىقتاليةمركبةفىدوهقم(0025حدود)لىايناتمالسومرىالأميرتصورالتى

ممثمه.

والتخطيطالإعدادصعيدعلىللمعركةتستحضركانتالتىالاستعداداتكلمع-2

كانوإاى.الألهةصنعمنالنصربانالعصوركلوفىعميفايمان21كانفقد،والتعهيذ

يكونكأن،و!نهالألهإسنادإلىإلاحقفهنصزايعزولاف!نه،صرأىوفىالمنتصرالملك

ملكالأولنصرنب!ذزمنكلمردوخ!الاله،لكشمنايناتمالأميرزمنكلننكرسوالإله

إلىالطررشفيالألهةمعابد6زيارإننم.الاشوتالملوكعهدليداشوروصشتار،بابل

هذ.سعلتالتى،القديمةالوثانقومن.القديمةالعصورلىمعروفاامزاكانالمعر*ساحة

زارالذى3(ي2114-)0212أتو!يكالالسومرى!ملكالت!ررسونيقة،الدينيةالممارسة

والقرابينالصلواتفقدمالمحتلينالكوتيينلمماةطريقهلىوهومدنعدةفىاكهةمعابد

.الأعداءعلىحاسئانصزاالنها!ةفى!قق

ضدالأساسيةالمعمقداتمنالعرعةالظروفوقتاكلهةواستذ،رالثبككان-3

مدينةعندلماتاتهز!فواالعيدتإنالشانهذافىسنحاريبالأشورىالملكيقول.القاند

اقدامهممنالمنبعثالفباردانعرادوكائهمولعندهلهبدواوانهم،دملةنهرطىلهحالو

الطررش،طيهسدواالعيديينبانسنماريب!يعترد.المعركةأرضفوقسيا.سحابةارتمع

ثم.أعدائهعلىلتنصر.وعشتارونابوونركالويعلوشمشسينالألهةيدعوراحضنذمانه

وكدنذ،لعونىمسرعةلجاتلدعانىاكهةاستبابتلقد5:نصهماسنماديبي!ول

....،ال!ركالأسداعداكا!ياهشمضت

العراقفىالدينرعالأعطى،النصرصنعطىالآلهةبقدر6الايمانع!قإت-4

المعاركخونعلىالاقدامقبليستشمررونهمالملوككانإذ،المروباثناءبالذا!ا!اقميم

بعضكانا!ىمهةمن.الفشلأوالنباحاسبابمنالصلةلتلكاكهةتحليهمالمعرلة

د!الىالإلهشعاراورايةرفعإلىإشاراتوهناك،العسكريةالمملاتيصا!بونهاكينربال
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الكتابةفنونيييدمنمقدمةفىبصفتهمالمعاركتفاصيلبتسيلالكهانبعضقيام

المسمارية.

قضايانظمتأ!مثملةعلى،منهاالبابليةوخاصة،القليمةالقوانمنتحتوى-5

المدمةأنالقوان!يهذهمنويتضح.المسلحةالقواىأفراد!احباتحقوقو!دتالتحنيد

فرختكما،المكلفعنبميلتالقاضن!نع،إلزاميةكانتالرافميئدادىفىالعسكرية

اثمثنزغلنرض.ضهبديلأيقدمأوالعسكريةالحدمةمنيتهربفردكلعلىالإعدامعقوية

أوالعسكريةبالخدمةمكففشمصعنبديلأقملهوإنالتعنيدمامورعلينلسهاالعقوية

منها.نففو!ئم!صبتجنيدقام

الملوكبعضدفعالذىالحدإلىبقوتهالاستمفافاوالعدوأهميةمنالتقليلعكل-6

متمرسة.قيادةلهعدؤايقاتلونكانوابافهمدالقولأعدانهمبقدراتالإشادةإليالأشوري!ي

المعركأ:ارضطبيعة!سبدالصنوفالعسكرمةوالخططالقتالاساليباختلاف-7

.6والمشاالميالةصند-اليبليةالمناطقحروبفى-أ

المقلا!يين.منإسنادمع6دالمشاالعرياتصنف-السهليةالأراضى!س!فى-ب

معوالمشاةدالهنسةدالسممصالأبراجا!باشصنف-المدنحصارفى--ح

مالنبال!.المقدصنمنإسناد

اليسورلبناءالهندسةصندمعلثارل!سفنفىمحارجن-الأهوارحربفى-د

خاصة.سلنفىاتوالمصالمربهةوالعرباتالغطونقلالمانيةالموانعلعبورالمتتقلة

التمردحركاتعلىالقضاهلىوالإسراعالمعاليةالعسكريةالأ!دضرب-8

الأشرسزمنواضحشكلفىالسياسةهذ.تبلتوثد.بعةالم!احاليمفىوالعصيان

بابل.فىالتمرد!ركاتمعالمةفىوخاصة

التابعةالجهس!ننقلسياسةبعدهممندالكلديونالأ!لمو!يوناتبع-9

احداثفىسبئاالبلادتلكس!نيكونمندماخاصة،اخرىمناطقإلىللابراطورية

1245-)1274الأولنصرشلماالمكهـدعد.المركزيةالسلطةعلىالتمردداعمالالشفي

ويدد"رمينية(ألرارتوبلا"س!نمنأ!داذانقلضماالسياسةهذهاتبعمناوليم(

التمارية.القوافلتعرضهماوالشفباصالبسببتركيا(فرب)بنوبالنوت

منممكنقدركبركماقالعسكريةالعملياتمسرخاالعدوأرضمعل-.لأ

دالعمرانية.الاقتصاليةالحسانر
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من8العودوصمممعددةمىعلىالهدفنمومالسيرالمباغتضضصراستحدام-11

الطررش.ننسالمعركاطى

القلاعوينا.العواصمحولوالخنادقوالأسوارالدفاعي!التيصيناتبنا.-12

الرنيسية.التبا!يةالطرقوعليالحدوديةالمناطقفيالعسهـرياوالصمون

الدربوكانتالعدومفارعةفىومننوعةكنبر6أسلحةالأشوهـناسنمدم-13

النتاطفىالننسيةالأسايبنلكمنبعضئايتلسىأنالباحث!يستطمع.إحداهاالنلسية

ا+مية:

سلاحتركامنوماالبشريةالعدوخسانركر3فىأحيانا8المفالاحدإلىالتفصيل-ا

ضائم.مهان

لالاستسلاموالاندمارالانكسارحالاتفىالمداريةالمنحوتاتعلىالعدوتصوور-3

الملكيةالقاعاتعادةتر!المنموتاتهذ.مئلوكانت.المتفوقالأشورىالميضقهـةامام

يقهر.لاالذىالأشورىالييشبقندانئالتذكرهموالضمررفالسلراءباستقبالالناصة

داخلعليهمالحصارفرضبعدمباشر8بلغتهماقاسوهفاطيةالعدولفةإتقان--

بمكامهم.ممتهمولزعزعةنفوسهملهىمالفزعال!وفبثالمدينةأسوار

أهليهمعلىيقصوالكىالموتمن8مالنجاالهربمنعمدعنالأسرىبعضتمكي-د

نفوسفىوالهلعالخوفببعثمما،المستمر!قوثه"الأشورىاليبعلىعلمة:تر!ىقصط

الأخررش.

دادىملوكبهااهتمالكىالأمورمندالمند8القادمنالمتممررشمكريمكان-14

الأولنصرنب!ذالملكزمنمنبابليأونيقةتذكر.الشأنهذافيعاضاديلداقدم.الرافدين

النصرمقاصيلعنالوثيقةتتحدثانفبعد.الثانيةايسنسمةملكق!(3011-)1124

"حدأولاىنهرضفا!علىالشهير6معركتهفىالعيدينطىالملههذاضقهالدىالساسم

فىشاركواممنقبيلم!افرادمعالحرييةالمركباتقوات!اندبمكريمقيامهط!كرالكرخه(فروع

لا(.النصرقمقي!فيبالذدورلهمدكنالمعر*

يتعلق،القديمالعراقىهىاخرأصيلإنبازإلىوالفكرالمعتقداتمعالمنالأنننمكل

الرافدين،وادى!الدفىبارز8اهميةالقانونا!نلفقد.والقضاءالقانون!موضوعالمو8هذ.

منبهحظىمابقدرالقديمالعالمبلدانمنبلداىفىي!ظلمالقاحنأنا!ليمكلخى
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إليناوصلما6ويفزارقوانينمنشرعام6كثرفىالاهتمامز&!يتعلى.العراقفىاهتمام

التىالساوىلىالمماكماصدرتهاالتىوالقراراتالقضاهد!ر!نمفصلةمعلوماتمن

علىبالمرصاليومية!راسدخهمالتاريحيةكتاباتهمفىالملوكاهتهامكى5فيهانظرت

لمالرافدتدادىفىصالملوكالحكامانصالحقيقة.البلادلىالعدلداقامةالقانونتطييق

كانواو!انهم5لارادتهامشيممها!سبيمكمون"الأرضفىلمهةممئلينسدىيكونوا

تمنمهاالتىوهىاكلهةمندمودةكانتالمكمشاراتأنحتىاكهةمنالسلطةيستمدون

و!عد،القانونمصدرالرافدينوادى!دسكاننظرفىالألهةوكانت.البشرمنقمتارلمن

وهووالقضاءوالعدلبالقانونيتعلقماكلعنالمسؤولالإله،التحديدوجهعلى،شمشالإله

قوانين.منيشرعونماالملوكمنهيستمدالذى

أساسين،ركنينعلىي!ومالقليمالعرايفىالقانونكان"النظريةالناحيةومن

شمشالإلهقيولهذا،)العدل(Mesharumو)الحق(Kittumا!يةفىيسميان

ولحيد.)A"(لعدل(واالمق)سيد"Bعl،كلنهظولM"صحةط!بلقبقانونامصدرباعتبار.

والملوكالأمراء)ولاهالذىالكبيرالاهتمامإليعديدةإشاراتالمسماريةالنصوسفىالباحث

لكشسطةأمير،إنمكيناأوروينكر.ماالمبكر8الإشاراتئلكومن.البلا4فىالعدللنشر

قواعدبوضع!ة&،لكشمدينةفىوالاثتماعيةالاقتصاديةالأحوالإصلاحعن"الأولى

ومراقبىالضرائب8ومباالموظنينلاستغكلنهايةووضع،وواعباتهالفرد!قوقتمدد8عديد

امزاءطىاسنولواتدالمشفنبنالمكامكانانبعدبالمعبدالضاصةالممنل!ت8داعاد.العملى

ينطقالذىالعدلملكبانه،م(.ي2316-)2371اث!ىسرمونوينكر.)9؟منهاكبير6

الميتمع.فىالعدلبنشراهتمامهإليإشارة،بالحق

أ!دملإن،المسماريةال!باتئىترالتى6المبكرالإشاراتهذ.منالرغمعلىولكن

الذىالثالثةألرسمةمريسىالدنمواالملكإلييعود،الانلمد،ثوانينمنإليناوصلما

القانونهن!ا!ننشرتالتىالد!راساتاخرمنو!ظهر.).،(3ق5902إلى2113منحكم

كانونموادرتعال!.مقدمةتتصدرهاقانونيةمادةنلائنمنكثرالأصلفىيتضمنكانأنه

الألرادعلىالواقعةمالاعتداطتالعبيدهزبوقضاياالشخصيةالأحوال!ضاياأورنمو

الأراضى.علىوالتدالذافدد8وشهاد

الذىاليانىطىالماليةالفرامةبمبدايل!ذيورنموثانونان،هنابالمظةوبلير

بالسنوالسنبالعينالعينبمبداياخذولا5أخرشحصكلمسدياضرزايومرخاي!دث
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يسبقالذء،أشنونا،"ممل!قانونباطئا،،حمورابىثانون"لىمرةلأولماءافى

السومرى.القانونفرارطىالنقديةالفرامةبمبداالاخرهويلحذ،حمورابىكانون

لبتقانونوهى،الزمنىتمسسلها!سبنذكرهاأخرىقداننالدنمو!انونوتلا

القانونهذاوكان.)؟،(د!(2491-)3491أيسنسمةملوكخاسمثمرمهالإىص!متار

8مادوثدثسبعسوىمنهايبقلم!انونية6مادمت!مني!ربماطيالأصلفىيضوى

سلالةأنمنالرغمعلى!السومريةباللفةالقانونهذاكتمبوثد.بوخمومثراضهايمكن

مدىعلىيدلفإنما؟شىءعلىدلإنوهذا.)السامية(اليزريةالسلالاتمنكانتايسن

لفةايضئاكانتالسومريةاللغةبانعلئا،السومريةبالمكافةواعتزازهاالسمةهذ.تلامر

اياولى.ويابلولارسهايسنسمةمئلالقديمالبابلىالعصرسلالاتلملوكالتاريخيةا!تابات

أنليلصالإلهانوالإلهأنكيفالمشرعفيهايذكرمقدمةمنعلشاربتقاكنيتكون

حررانهأيضئاويذكر.والبابليفىالسومررسالرخاءلتو!يرالبلادفيالعدللنشراختاراه

هذ.درلى.السابقةمكانتهاإلىالمجتمعفىالعانليةاالدابطداعاد،دايسن!فرأددس!ن

مالأحوالمالعبيدمالبساتفىمالمدانقالرراعيةبالأراضىتتعلقمادةدنسبعالمقدمة

العدلإلهإرادةونققوانينهشنأنهالمشرعفيهايذكرخاتمةعملماربتؤلمانون.الطممصية

هذهتمريفاوتفييريحاولمنكلعلىلعناتهاتنزللأنالألهةيد!صثم!ن.)شممكل(لاتو

كونهعنلضلا،لأنه،بالفةاهمية،الرنموقاندنكرارعلى،صشم!رليتهـهانون،ا!إنئ

القانونيةالمقارناتضدعليكثيزايساعدلإنه!سنة04iبموالىحمورابىقانونيسبق

من،القةالشرانعأخذتهاممقدارلمعرفةوالاقتصاديةالابتماعيةالنوا!يمنبهـئيرالمتطقة

القؤله.التوانين

لحفىحلىاكل!يةباللنةمكتوبحديدقانوناكتشافعناغلين،مسنةوفى

بفدادمدينةشرقىكم6بعدعلىحرملتلكلالملرياتخكلعليهماضرقدكانالطينمن

الأسعارتحديد:مئلمفتلفةقضاياتعالح!انونيةمادةست!طىاقاصنهذاور!توى.

نلحقالتىالأضرارعنالناتجةمالعقوياتالشمصيةمالأحوالالتياريةمالمعاملات

.)2،(بالأفراد

اللموريتصيرمنقطعثلاثعلىعيلامعاصمةسوسهفىغثير"م8091عاملد

الأنيعرفماوهولاحذاانرئانصئاتشكلأنهاتبينوقد،المسمارىبال!طب!باتمنقوشة

هذ.!ودإن.أ3،(قليلةبسنواتقم0175قبلماإلىتاريضهايعيالتىحمورابيبمسلا
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بابلمناخنوهاالتيالننانمضمننقلوهاقدكانواالعيديذانإلييعنىسوسهفىالمسلة

كانتالمسلةهذ.)نمالراجح.قملأ71!يفىال!شينحكممان!االبلادكزواعندما

الشكلمنشوريةوالمسلة.!اصمتهمإليالعيعونينقلهاانقبلسبارمدينةفى8موثود

ميةوهى،سم091الأسفلونسم165الأطيفيومحبطهاسم225ارتفاعهايملغ

وهوعريتهعلىعالشاشمشالعدلإلهاعافىو!ظهر.بارشىفىاللوفرمتحففىالان

الإلهكتفىمن!نبعث.بخشوعامامهيقفالذىحمورابىالملكإليالعدلشاراتيسلم

الكون.وينيرا!مييددالذىلنورهارمزاالمثسىضو.منحزمتان

ينقسموالذىحمورابىشزغهالذيالقانوننصالصورةهذهمنالأسفلإلى!يومد

فىالعدللنشردعتهالألهةأنالبابلىالملكفيهايذكرالتىالمقدمة:رنيسةاقسامثهإلى

!سسلةتعطدانهاكما.الضعيفطىالتوىيسودلا!ىدالظلمالشرطىوالقضاءاليلاد

مالعنايةالألمةبشوونالملكهذااهتمامإليتشيممالتىحمورابيبهائلقباقياهقاب

ومدنها.بمعابدها

الأيتامإنصاف:ومنهاالقانونمثئزغأ!لهامنالتىالأهدافإلىفتشسالماتمةاما

هذااص!مبهماتماأتباععلىالمقبلينمالح!تثأثهاكما!المخطنينوهدايةوالأرامل

تغم!اوالقواننهذ.ت!يعاولمنكلعلىاللمناتالخاتمةوششنزل.القانون

منهاايخ!طد.قاشتماد؟282طيالأصللىحمورابىقانون!يمتدى.مضمونها

هذ.منعؤاستعادةالممكنمنف!نه،المظول!سمن.العيع!يدطىtel.35حوالى

د!!،اخرىمسلةتشكلكانتانهامطنمكتويةحمريةكسراتبمضمن8المةقيالمواد

تلنمحى!يمكن.الشريعةهذ.موادمنعد!دعلىتحتوىالىالطينيةالرقمبعضمن

:يلاسبماحمورايى،"ظكنممت!يات

.6القضاتدب،افلد6شهاد5-لأ

السلو.،هـسرقتهمالعبيدهرو*،الأطنالخطد:والسرقةالمطف!رانم6-25

والنهب.السرقة

65 - flعنالناتعةالأضرار،دنراعتهاالأراضياسمممار:دالبيوتالأراضى

ضئاالأ!كممارقطع،افللةالأراضىطىالماشيةتيارز،الإساءميا.مراقبةإهمال

القاكن.

-4"ب
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ووكهم.بالتيارعلا"ذاتدسادالميوتوصيانةوينا.إييار

اباسةالئفم،الميراث(،العانلة،)الزواجالمرأة:الشحصيةالأحوال127-491

للمر-8المرأنالاج،عقد!نافلاحبطلان،الرسية،المتروثةمالمراةال!هناترئيسةضد

الديون.اتبا.افدمئمسوولية،السراري.الطلاق.بذلكتسمحاقىوا!الطالثانية

الرضاعة.،التبنى،الإرث،ال!طويةاحكام،بالممارمالزنا،لزومهاافتاغتيال

.الأشخاصإيذاه591-214

ومسزولياتهم.المرفاصحابأ!ور215-024

.ناتل!يوااأجور2يعا-142

لعبيد.ا278-282

أحكامكانتمدىاىإلىهىالباحثينبيناثسماولتثيرالتىالرنيسةاقضايا!ن

وجهةمنمنطقيةكيرتبدوأحكائاتفرضالتىالقوانفىوخاصة!فعلأمطب!البابلىالقانون

رجلعمنإتثففىاوربل6وفافىيشمببالذىالطبيبيدبقطعكالحكمالمعاصرةالنظر

)مادةصاحبهاوتقتلالدارفتسقطلرجلدازايينىالذىالنناهبقملوالمكم218()مادة

Vyi).هذ.مئلفى6الواردالأح!متطبيقطيكيددليللديناليسأنهمنارغموطى

كلالملعولنافذةكانتالقانونلموادالأخرىالأص!مأنالم!منأنهإلا،ا!انونيةالمواد

عصرمنسنةالفبعدالفداةعنداضبارموهيببوانها،ا!يمابابلىالعصر

الأتية:الشواهدنوؤالبابلىالقانوناح!متطييقطىلةالإ!ن.حمورابى

النهرإلىالاحمكاموثوبحمورابى""قانونمننيةtllالمادةفرضت-أ

هذ.من!يظهر.أخرثمفصضدسعربعملاتهمرهلإدانةأولتبرث!(

علىدليلفذلك،سائا!جماف!ذا!النهرفىالمتهمإلقاءيستلزمكانالقانونأنالماد؟

إدانتهعلىدليلفذلك،و!قالنهرمياهاخذتهإذااما،متهمهإعدامييرىوضدنذبراس!

متهمه.إليممتلكاتهكالةتمطىو!ندنذ

ما،نفسهحمورابيعصرفيمطبفاإحراءكانالنهرإلىالاحتكامأنعلىيدلومما

،كناكاكأءإلىكركميشمدينةملكYater-أ!ةأرسلهاالتىالرسائلإ!دىفىنكرهباء

إلىلتكامالسمربتعاطيالمتهمينمناننينأرسلقدبالهالأوليل!كرإذ.مارىمدينةطك

ويضيف.السهنكلمتمهميضيزدانهالأصولحسبالإحرا،تداتماماكهى،،النهر
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سوففإنىماتاإذاامامتهمهمساحرقسالم!ىالمتهمانخرج"فإذا:قولهكركميشملك

.متهمهما،إلىممنلكاتهمااعطى

حس.)فىالوسيطالاشورىالعصرمنأ!مورىنصفىونقرا-ب

ثمفلسهببراعأفيفسمالإسالنهرإليالاحت!موشكعلىكانأنهببدوشحصعنقم(

اتهمه(الذيالرصل)أىإنه5:مرددلمنفسههىجم!لهد.حياىتت!ذاناجلمنيصلى

الامرا.أنأخرىيمرةوهذا.نظيد،واناثنرلأئه،أعوملسوفاناامايغطسسوف

يطفوالذىدانالقةالعصورفىالمفعولنافذبقىالإلهى(النهرإلىالاحتكام)أىالبابلى

.مجرميغطسج!ءلالذى

يزيدمابعداي،ىم527مامالوركاءمصاكمإحدىفيهانظرتقضيةوهناك--

موضعكانالبابلىالقانونانعلىتفاصيلهاتدل،حمورابيعصرمنسنة0125على

نألىالقضيةوتتلخص.الرافدينسادىجدتار-منالمتاخر6العصورفىحتىالتنفيذ

المماكمةمرتوقد،المعبدإلىتعودانبطتينسرقةبتهمةالمحكمةإلىاحيلواعمالاربعة

هىوالمقيقة.بابلالعاصمةمنأخررشوممئلينالمعبدشؤونعليالمشرفينمناممينبحضور

إلىاحيلتقدكانتالقضيةأنلر4لا!الضيةهذهمئللتثيركانتماالبطتينسر!ةأن

أنه:علىالقانونهذامنالسادسةالماد؟ننصإذ!بالذاتحمورابىقانونبمجبالقضاء

منالثامنةالمادةتنصحفىفييفتالهالقصرأوالإلهستلكاتمنرجلسيق"إذا

يعودرياUأوخنزشااوحمازااونعهةاوث!!رثلسرقإدا5:يلىماعلىنلسهالقانون

.ضعئا"ثلائييدفع!إنهالقصرأوالإلهإلى

حرمضمنالسرقةحدوثشثشرطالسالسة6المادانفىالماشينبينالف!ويكمن

السرقة!دثفتفترضالثامنة8الماداما.الإعدامعقويتهامكونوضدنذالقصراوالمعبد

البطتينقتلوابانهملهالواWقدالقضيةفىالمتهمونوكان.القصرأوالمعبدحدمهنطاقخار6

كانلمادف!Iمكاناناى!النهرمنمقريةعلىاليرانأحدخلفيحفرونكانواعندما

نمئنبتغريمهمتمضىالتىالثامنةالمادةمنطوقوفقاثنوافإنهملذ!.المعبدحرمخارل!

المسروق.الشىءقيمةمنضعفا

بالعين"العينبمبداأخذمناولكانحمورابىقانونان،أيضئاهنابالذكربدير

البابلىوالقانونلأدرنموالسومرىالقانونوهما،سبقتهالتىالقواننأنإذ؟"بالسنوالسن
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اخر.بش!صش!صمورقعهااقيا!د!طىالماليةالغرامةبمبدااخذاقد،اسنونالممل!

وثد،اليزريةالقبائلعندشانئاعرئايعد،بالسنمالسنبالعين"العينحكمأنالمعروفومن

ن)بعدحتىبهمتسم!بقيتانهاإد؟القبائللهذ.المميز6السماتمن!ز،)صمح

.الاكمصادىوالرخاءالتمدنمنكبير6مرحلةويلنتالمدنفىا!طنت

التحديدوحهوعلى،الرافدينوادىجهشهدتم(.ق0003-032)0حدردوفى

معابداحدفىا!ماريةالتتقيباتكشفتفقد.للكتابةطريقةأولمولد،منهاالجنويىالقسم

مالتىالكئابةأشكالبأقدممدونةرقيمألفعنيريدعما(الرابعةالطبقة)فىالوركا.مدينة

الكتابةمنالطريتهذ.اختراعفىالفضلانعلىالعلماه!يتفق.الصوريةبالكتابةتعرف

الذىالمعبدوارداتتسجلاقتصاديةوثانقعن8عباراكواحهذ.وان"السومريفىإلىيعود

أهميتهماض!إلىالاقتصاديةالمجالاتفىالفعالبسهمحتفظالتا!يخيةالعصرركلفىطل

الدبنية.

التى8الأدايمتلكمر-لأوللهو.الإنسانحياةفى6مديدمرحلةابتدأتالكتابة!ع

اتخذلذلك.تاريخهمنثوانبأى!اليوميةحياتهشؤونمنهانبيسيلأنبهايستطمع

فىبدانيةالكتابةوكانت.التاري!يةبالعصوريعرفلمابدايةالكتابةظ!رمنالمورخون

التطورهمنبمراحلمرت،الأخرىالحضاريةالمظاهرمنغيرهامئل5لكنها،الأولىمراسا

و!موديةأفقية،مستقيمةخطوطقوامهاعداتهيم!علىلهاالمميزالشكلبعدهااتفنت

كالسامم!.مدببةرؤوسلهاوصفير8بمير8ورواما

فىللتدوينوسيلةواستحدامها،ال!بةاختراعكلالأولالفضلالسومرسكان

استعملهاالتىالأساسيةالمادةالطينكان،البداية!نذ.الميلادقبل0003حدود

انتقلتوعنمما."المسمارى،ال!طبهذاتكئبلنةاقدمالسومريةوكانت"للتدوأينالسومريون

هىالتىلنتهمت!و!نفىالمسمارىالخطاستحدموال!نهم،ا!صينإلىابلادلىألسلطة

بعضبرزتلذلك،السوهريةاللفةعنكلئات!تلفوالتيالقديمةال!يةاالفاتمن

صالضادكالصاد،اكل!يةالأصواتمنبعضئاهناكان31،ا!يينأمامالإشكالات

الإشكالاتنلكطواماسرعانالشناخلكن.السومريةفىيوازيهامالهاليس..والقاف

فيماعنهاتفرعتاقىاللهحاتويقيةاكلصيااللفةلتدوينالمسممارىالغطتطبعفىونب!وا

والاشورية.البابليةممكلبعد

واالشماخمنمعينةطبقةطىحكرا،كافةالقديمةالعصورفى،التدوونصليةبقيت
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!نونكلالمكتسبةومهارتهمخبرنهم!سبمراتبطىمرلا.وكان.(السومرية)لىالكناب

تبقىكانتالكتابةأى!الاستتساخ!رفةاننحدالأحيانمنكئيرولى.المسمارىالخط

خلقفىاسهمتالتيالعواملومن.الاباهعنالأبناءيتوارنها8الواحدالعانلةفىطويلازمئا

م!يدالتىالعداتفكثر6،داتهاالمسماريةطعدات8المعقدالطييعة،6الظاهرهذ.مئل

التىالبارزةالصعوياتمنكانت،منها6داحدكلدالفاطمعانيوتعدد،ستمات!عليعددها

ممارسةفىالمبتمعفىالمتميزدورهمللنشاخأبقىمما،لل!بةالناسمعطمتعلمدونتحول

القديمة.التاريميلأالعصوركافةفيالتدو!!ملية

التال!!ثبلوماالتال!بينفاصلأحدلمال!بةمناتيلواقدالبا!ثونكانلاذا

ظهورهامنهمد!بضعةبعدإلاداسعنطاقعلىالتدوننافعة8اداتصعلمالواقعفىف!نها

"االوربالأولىمراحلهافىالكتابةعلوررشتالتىالحقبةسئميتولذلك.سرفى

فى6ومصودالأولىأطوارهافىتزالماال!بةفيهكانتدوروهو،بى،بال!الشبيه

علىللدلالة)،5(البدانية،"النصوسمصطلحبالمسمارياتالمختصوناستعملىطد،انتشارها

تممالتى!م.ق0265إلي0003منيمتدالذىاللررهذاإلىتعوداقىالطينرثم

نصوسوهي،دخدماكأدد،العتير،نصر8ممد،الدكا.مئل!يدةمدنفىاكتشافها

نصوسباستشا.،السومريةاللفةقواعدلدراسة8مفيدو!يركليااقتصاديةمضام!ات3

.)55(شر!ياك

سرفىتظهربداتقم(10025المي!قبلىالثالثاطفمننصفح!ردوفى

بالكتاباتالمغتصينينتعرفالتيالسريةالسلالاتوملودبم!مالخاصةالكتابات

لمهة،القرابنوتقديمالمعابدكبناءلالملوكمالح!اعمالتسعلوالتى،الملكيةاوالرسمية

الذىالعصرهذاكتاباتويعض.العسكريةوفتوهاتهمالسياسيةأعمالهممنذلكو!اير

النصوسمثلنسبئاطويلة،سرمون،قبلماهعصرببالمسما!ياتالمنتصينبييعر!

اياناتملعيرالنسررمسلةعليائلؤنالنصوهنها،الأو!لىلكشسد"منماضناالتى

يذكر!عا.ماومالكشمدينتىبينبالصراءيتعلقان!عماانممينالديرالعاندوالنص

هذ.ملوكأخرسابغا(كامبنا)أوروإنمكينااوروإصاتنصأيضئاالطماهذاكل

منهاننكر"الأولىلكشلسمةا!مفةالمرحلةمنكمبر8ملكبةنصوسويحوزتما.السمة

وهناك.الواسعةالعسكريةولتاتهالسياسيةيانبازاىالهاصزاك!ئل!لالملكنص

نشأةللراسةالأهميةمنكبيرقدرطىتاتبرسالتىاكل!يةالسمالملوك6صيد!باتايضئا
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ا!ينالملوككتاباتأنبالنكروبلير.واقتصالياصهـرياا!يةالإمبراطرريةوتطور

السومرية،الرمزيةبالطريقةكتبتالفطيةالأسما.والهملمنكليزالكن!ا!يةبا!لةلؤن!

.)46(دالسومريةبا!ميةمكتويةأفهااى!اطفةقمانيةا!ىنصصوهنالى

يعودحدامهمتاريغىنصا!يةالإمبراطوريةس!وطليقتالتيالمر!لةمنلطضا

ضدخاضهاالىالتحرر!رم!عنما!يةهقاصبلىعلىيمتوى!هكالالتوالسومرىالمللإلى

أمراءمنطةليرهلكودياالعاندةالكتاباتالكوتينعصرنهايأإلىوتعود.،0(8الفذاالكوتين

وتعد.8الكبيرالطينيةوالأسطواناتوالتماثيلالمضاريطعلىلونتوالتى،نيةالم!لكشسد"

المنجذاتتسحلالتىالسومريةالملكيةبالكتاباتالفنيةالسلالاتمنأيضئاالثالم!ألرسد"

بقيتالنصوسهذهأغلبيةانمدمظم!تحدرومما.السطةهذهلملوكوالصمكريةالعمرانية

منالرغمعلى،الثالئةاورمصرتلاالذىلارسه-أيسن!صركلالسومريةباالنةمكتي

لونتالكتاباتمعظمفإن!القديمالبابليالعصرهىأما.الأمرريةالسلاتمنكامم!أنهما

.)8،(بالسومرية!قطمنهاوميلالبابليةباالنة

أحيانابتمسيأنهاطناالتى"المسماديةالنصوسمنالنو4هذااستمرلقد

لونالدمقةالعصوركلفى،،الرسمية"الكتاباتبأخرىلا!يانا،،الملكية"الكتابات

أغنىمنقم(612-.?).المصوسوثهعليالمديثالاشورىالمصر!عتير.انقطا،

وخاصة!الأشدريينالملوكمنيزاتالأولالمقامفىتتضمنالتىالهـتابات!هذهالعصرر

منمهمةمعلوماتالآشوريةالوثانقهذ.فىالبا!ثوييد.والصرانيةمنهاالسكرية

تلكأقواممعالاشد!يوناتبعهاالتىالسياسةعلىالضو.تسلطانهاكما،المفتو!ة،البلدان

العسكرية.وخططهمالاعديةأسالببهموعلىالبلدان

النصوستدو!نفيحديدةطريقةالاشوريونابتكر،ال!ديثالأشورىالعصروكل

stropeRةكألة"ل!ل!(ic)حولمةتقارواوف!"ل!ل!()3حولماتشكلعلىرتبوهاعنلما؟الملكة

فىوقعتالتىالأ!داثاهمماحيانا،كتدهاتهمدخفاتهمالاشوررنالملوكاخبارتتضمن

نصرشلما:الأشورىالملكفموليات.)95(ملككلسنىتمسمملو!سبلهمالتابعةالبلدان

عشرالثالثالبوملىبردهاالتىالأولىحملم!بل!بارتبدامثلأدعاATE-)858الثالث

البلدانعنتفاصيلتتضمنوهى،دعلةمنالش!إلىالواقعةالمناطقعليايارشهرمن

نفسهالشىءالحولماتمامعواوفعل.الاشورىالييشعليهاحصلالتىمالننائمالمفتة

علىماناانهمبالذكروجدير.تلتهااللواتىالأخرصالسنواتالثانيةحهـمهلسنةبالنسبة
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حكمهسنواتمنسنةوثمئنإحدىاخبارالملكلهذاتعوددالتىالمكمهيرةالسوداء،"المسلة

المك.هذاولحقواسبقوااشوتلملوكاخر!ولماتوهناك.وثدثناهـمفابلنناالواتى

الدولةباخبارمطكاملةسيلاتمعتمعةوهىتش!الحولياتهذهأنفىشكو!

علىمنناالتى،والبابليةالسريةالملكيةالكتاباتهـلكلالحولماتلهذهإن.)..(ةالأشوري

تارىعنقيمةمعلاتفيهالأن!المعاصرللباحثبالنسبةكبير8أهمية،قليلىقبلذكرها

وفئاالتا!ونتدهـنا4بالضرورتمئللاذلكمعلكنها!القديمةالعصورفيومنهزاتهمالأمداد

.)9.(والتحليلالنقدأبرزهامنوالتىعليهاالمتعارفالعلميةللمعايير

الاشورىالتار-"إن:الاشورى،المزرخ5عندحديثهمعرضفىلاسوالأستاذيقول

أشور-بلادففى.ومنعزاتهمالملوكأخباردالاشوريينالبابلينعندالأولالمقامفييعنى

وتصرفاتهاعمالهكلفىلأنهذلك،8الصدارمركزتحتلالملكمآثركانت-المثالسييلىعلى

تستخدمالذىالمعيارمكونأنينبغىال!قيقةهذ.إن.مصالمهو!تفقدأشورالإلهيمئلكان

انهاعلىقطإليهاينظريكنلمالرسميةفالكتابات.تاريخيةكمصالرالثصوسهذ.بموحبه

الملكيقدملعندما.السلدبمنعزاتالخلدتعريدبقصدتولفلملأنهاذ&؟مكتوياتاريما

النصوس!هذهنقر)عندماونحن.الالهإلىيتحدث!إنه!6انتصاراعنتمررشاالأشورى

المعابدفىالكتاباتلإنولذلك.إلهيمستوىعلىحديثإلىالواقعفىنصفىلهإننا

مدارىلحقفاطىتكونكان،الأنظارمن4بعيداماكنفيتوخمعكانتامضالئاوالقصور

أحلمنلد"البناءخمهامنيكزسنصوسعنمبار8إنها.البناءزوايافىأوالصعرمن

الأشورينالملوكببضحملاتمنتقارروهناك.التملمييدقبلوقعتالتيبالأحداثإبدت

ق!(507-)721الثاشسربونهطهماوهذا،ا*إلىموبهةرسالةشكلعلىبات

.،.(أشورالإلهإلىالثامنةحملتهأخبارمقديمكل

ومنالقصرموظفىمنكانواالملكيةدالكتاباتالحولماتمولفيأنفيشللا

لهاهالمميزالبلمغالنثرىاسلويهامنبلئاذلكيظهركما؟بةدال!اللنةلنونفىالمتمرسين

السكريةصمةفىالملكورافقونكانواالكتابهولاءمئل)نإلىيشيرماهناكبانعلما

هذ.ومضمونطبيعةعلىالأضوا.إلقاءأملومن.احداثهاتفاصيلبتسعيلليقوموا

-)1124الأولنصرنبذللملكالنصرونيقةمنمقطعينأدنا.فىنقتص،النصوس

العيد!هطىانتصار.دههائملدمالتى"كدلهله!ودحمرعدىلونهاالتيقكأ1153

أدنا.فىونقتيس.جدانمردوخضدالأوليم(.يهلا1-07)4سنماريبحملةوثانيهما

ميلام:طىالأد!نصرنبذحملةمنمقطئا
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http://al-maktabeh.com



المقى،،النميل،نصر"نب!ذ

بابل،سلبل،الم!تار

أربدو،مدينةحاكم.القوىالأمير

لطمعبهالرخا.يمليLOW$بلاده!!سس

المقاييسمثبت،الحسحامى

بالعدلينطقالذىالحقملك

للممركةحهدهكلكرسالذىالصنديدالبطل

القتاليهابلاالذىالمرعبالقوسحامل

السيفبحداموياءاللولدييندمرالذىهو

الكشي!وساللاالأموتقاهر

مردوخهالإلهم!بوبالأهير"الملوكمنصب

مرلوخ،الألهةملكأرسلهضدما

كل!الانتقامأجلمنسهيمملجطهفقد

أنو.ايهمدينة،الميرفمن

مضاعئاميلأثد!لمسالةهيىشن

فموزشهرفىصلم!وكانت

العنودبايدىكالنارنلتهبالفؤوسكانتعندما

اللهبكالسنةتتوهحوالطررش

الشربميا.وانقطعتالأبارمياهنضبتوقد

الممطاشدص!تحرركالت!تى

الأبطالاص!ارملونتراخى

تسندهداكهةالعظيمالملكمقكلفقدلملك!ع

النظيرمنقطعةبصور-ز!فهنصرنبذداصلىلقداأمل

..العنانللضيلأطلقبلى،الأرضو!ر8يتهبيل!إنه
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أولاىنهرضفةإلىفوصلالصنديدالملكاسرعمئ

معركاضاريةفىاشنبكاثمموقعيهماالملكينكلالاتص

ببنهممنل!لهاتندلعالنيرانكانت

المعركابفبارالشس،"ومهاكللمثم

تهمحوالعواصدتهبكانتاروابعفكلن

هذ.الضاريةالمعر!عاصفة!وسط

عانبهإلىكانالذىرفيقهه!ىانالمركبةفىالمقاتلبإم!نيعدلم

هرل!فقدالمربإلهيدالدعشتارمنويامر

الأبدإلىواختلىعبلامملكديشخولتيلو

المعركأمنمنتصرلمنصرنبذخر6وه!ا

،.(.،كنانمهاواخذميلام!دعلىلهاستولى

:(الأوليلعسكرلأIسنصار!يصملةمن)ملطع

العظيم،الملك"سنحاريب

أشور،بلادملك،الكونملك،الحبارالملك

الأمن،الراص،الأريعالعهاتملك

الحق،ناصر،العظامالألهةعندالمفضل

الحسنة،الىمرنو،المنيث،العدلمحب

المسالمنغيرعلىي!ضىالذىالقوى،الأمراءكلبينالمقدام

الأشرارعلىكابقينتضلالذى

العظيم،الجبل،أشورالإلهإن

لها،مثبللاملوكيةسلشىقد

الساكنيناولئككلعلىمقوىاسل!تيومعل

الشسىتغربحيثالأعلىالبمرمن

الطسىتشرقحيثالأسللابحرإلى

قممىتحتالناسكل!اخضع
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نزالىيمافونالأفو!اءالملوكومعل

احدإليهايصللااماكنإلىو!دهمفيهربون

الكرر.فىتعيشالتىكالضافيش

جدانمردوخدمرالأوليحملتيكل

كيشمدينةسهلفيالعيدينميش!ليفهمع

ممسكر.عنتظىالمعر*نلكرسطوفى

بنفسه.نماوهر!د.،وه!ا

مالبفالمالعرباتمالضورلالمركباتأما

المعركابدءعندخلفهتركهاالتى

هاتيبيدىطيهااستوليتفقد

يمدشوالفرحبابلفى!صرهدخلثثم

وفضة،ذهئا)لومدت(مالهبيتولت!ت

نو4كلمنكريمةأحمارم"وفضةذهبمن4وانى

،ه"المميلةالفنائممنيمصىمالالاخلت

مئناعهمكللالاناثالذكورشاومفنيه،!اشيم!،!ريمه

)5.(00،قصر.فىخدممنهناككانمال!

والأحداثالأخبارقموينفىاى!(Historiography)التار-كتابةممالفىاام

منجزاتعلىليطلعواالقادمةالأجيالإليإيصالهابهددلهمسابقهعصورفىوقعتالتى

l*lJشيئاالمسماريةالنصوسفىالباحثفيتلسى،البقعةهذ.هىقبلهمعاشواممنهم

)..(الذكرتغليداهميةتثيدهمخكلمنالقدماءالعراقيينعندالتارىباهميةالمسمن

عبرمنبالإفادةالماضيةالعصوراخبارعنوالتنقيبالبثدربط،ا!ية(في)دحة،لأم!

عليهاليطلعتموينهاثمومنواسرارهاالأمورخداياومعردةبال!كمةوالاتصادالشيا

فىعاشالذىجلجامشالبطلعنالبابليةالملحمةبدايةكلنقرافنحن.الناسمنا!ن

فصه:مام.ق0265حمود
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جدىيابذكر.ققنيشىءكلرأىالذىهو

صزهامنوافادالأشياءجممععر!الذىوهو

شىءبكلالعارفالحكيموهو

المهـتومةالخفاياو!ردالأسرارأبصرلقد

..الطوفانقبلماازمانبانباءوجاء

6.()خبر.عانا.ماكلالحجرمننصبفىفنقش

السومريينب!نالمسماريةالنصوسفىالباحثيحسأيضئا،الصددهذاوفى

بلفظالبابليونضهبرماوهوخلود.صاهمية"الذكر،بينواضحةبصور8ربطواوالبابلين

تحتنقرادنحنولذلك.الزماناوالأبدبمعنى"دهر،"طمةالعربيةلىيقابلهاالتى4،"دعة

ملكاأن!الأبدلى!"كة"و37"ا*!ة،ةدعة4مئلالأخرى)ومشمثاتهاالبابلية4،"دمةكلمة

احدهماسمدان،6خالدملوكيةالالهمن!هأخرملكامان"نينوىلمدينةالأبديةالأسسارسى

لفرضالاسمبقاهأواككربقاءباهميةالحسهذا!ينعكس.،،(الدهرابدخالذاسيبقى

كلالبطليمرص!يث؟ملمامشملحمةمناخرمقطعفىبهالمقبلةالأجيالتعريف

اصح:بتعبير"التادى"ذاكر6ليأو،الزمن60لماكرلىخالذاالبقاءعلىالحرص

:الأسواقذاتالددكا.شيبيا"اسمعوا

عنه.تتحدثرنمنأرىأن،جلعامشأنا،أريد

الدنيااسمهملاالذىذلك

الأدذكابةفىأغلبهانعلىعزمت

الوركاءابنبانباءالبلادوسالسمع

اأ!دا.وماالوركا!أشعسليلىماعنيفتقول

لنفسىفاسملالأرزداقصيدىسامد

.)8.(،خالذااسئا
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الشهيرةملحمم!خل!منالتا!3ذاكرةفىفيظدامنيم!يم!قانليليامطىقدرلادا

ايضئاواضح!يشكلاهتمواالقدامىوالمررخ!ال!بفإن،ومعر.طولاتهحفظتالتى

ومما.8عديدبقرونقبلهمماشواممنالتاري!يةالشمصياتمشاهبأخهارش!بيمع

ىأ!لهالمورخالش!صلسانعلىكتبتانهاالأخبارهذهبمصوسإيه21!لمارةتبمر

عنالأفراديكتبهاالتىالشنصيةالسبأوالتراصمتشبهفهىؤلدلك5"أنا،المتكمبضمير

يبذمنلهانماأصحابهاقيلمنتدزقلم،قلناكما،كانتدان،دل!(utobiography)أنفسهم

مئلتد!ينعلىإقدامهمأنفىشكولا.)9.(السم!ةصاحبعن6بعمدأزمانتفصلهمثاب

التصةالسيرهذ.منونذكر.السلفومأثرتار-حفظوهىذاتيةبدرالعكانالسيرهذه

ذكرعلىسنأثىالتىقم2316-)2371اث!ىسربونالشهيرالملكبموكالفاصة

)06(.لاحقفصلفىتفاصيلها

حفيدسين-نرامحولاحداثهاتدرالتىالقصةأيضا"الممييز،فصوسومن

الأخطارذكرعلىيلاس،صالحملكأنهعلىنفسهس!-نرامي!دمأنفيعد.سرم!ن

اكتسحتمتوحشةثبليةأقوامظ!رسببهاكانمالتىعصر.فىوقعتالتىمالكدارث

ومناطقعيلامببلادلانتهاةالأناخمولبددمنابتداةالقديمالأشىالشيقمنماسعةمناطق

اكل!ىالملكيتهيبوان،البددفيوالربالنزعيعمأنطبيعئاكانولقد.العرييالظ!

البشرمنكانواهلالتمديدومهعلىيعرفاحديكنلمالنين8النذاأؤلمكمنس!-نرام

حلتمتواصلةكوارثدانلمنازلتهماضطرسين-نرامأنمنالرغموعلي.المنمنام

صبدهمعلىالأمرنهايةفىسامد.،أياالحكمةإله!اصة،الألهةتدخلانإلا!بهيوشه

.)31شريرهممنالبلا4وتظيعى

علىجنداالذين،التاريحيةبالشنصياتالقدامىمالم!خنالكتاباهتمامويت!لبى

التي(HistoricalEpic)،التاديحيةالمى5تاليدخكلمن،الجدلىالأحداثمسرح

اقىالتعدياتمواثهةفىشباعتهمعنوتتحدث،الملول!صلماهيرويطولاتمثمرتصهل

السومرية،باللفةمكتوبمخيةالتاالقصصأوالممهذ.واظيية.اجمهلهاتعرضت

انميركيرىح!قصتانلهناك.الميلادقبلالثانيامفمطلعإليزمنها!يعط

الشماللىيقعربماالذىارتابإقليموعاتتهالأولىالوركا.سمةملكسابغا()32)انميمكار

.لو،بنداالمسمىفواد.وأحدالسومرىالملكهذاحولا!ىقصةوهناك.إيرانمنالنرس

الطبيعةعن8مليدمعلوماتعلىتمتوىف!نها!المملهذهالتاديميةالأهميةعنوفضلأ
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السريةهالممنلديدتكلالمكمنطاميعلأمبهالليليهاالحكمنظاموعنأرتاهلبلاداليبلية

اقىالأخرىالمهمةالأمورومن.مالدوردكالن!بالأساسيةاحمصاديةموارلماعننم

وهناك.ارتااكليملهىئعمدكانتالسومريةالألهةمنبعمئاأنالتاديخيةا!همهذهاتذكره

هالوركا!سدلآملوكخامس"طمامشالشهيرالبطلحولتلورافوعهذامنأخرى!حم

وللقصة.8+اليالارضهطيامم!ى5وكيلى"ملكلاما"حليامطىبالمعرو!ةالفصةومنها

المتعاصر6،السومريةالمدند!تبينالع!اىعلىالأضواءتسلطفهىخاصةأهميةالأدك

فىكانأنه،كمير8اشيا.بن،تذكرفهى.8الواحدالدفىيلةداخلالسياسيةالممظيمات!على

عانبالىرقفالأخيرالمبلس!ان"المماربندالأخرالشيوخأ!دهمامطسانالوركا!

.،!كي!كىهلكاماتهديداتضدمدينتهمصالدفاعوسوب،الاستسلامبعد!مبلمامش

دةلك،نسبئامبكرعصروفى،السوهررسعندوضوخاأكمرالتارى!بةفكرةوتبدو

احدلأمتمينايعودوالذى،سابقموخمعفىلكر.علىمشاالذى،السومرىالنصخكلمن

مقاصيلانتمينايذكرالنصهذاففى.قحمأ2475!لي)فىالأولىلكشسد؟امراء

دكرطىيحمصرلاانهغص.المماور8أوماومدينةمدينم!بنميتالتىصال!روليالنزاعات

عد6إلىتعودالتي6البعيدعنور.منيستقصيهانهبل؟الصرا،لذ&المعاصر،الأحداث

طرفإلىالاحمكامطررشصسابفالإنهانهبرتالتىالمملولاتإلىمضي!يم،سابقةاحيال

دالى،المتماربتينالدريلتينبنتفصلالملكيةمنزوعةمنطقةاستحداثطرشوعن،ئاك

مناسباتفىل!اقيةالمستمر!رقهماومامدينةح!مارتكبهاالتىالمتواصلةالانتهاكات

فىالمتعاصرينالأمراءأسما.لدكر،الأحداثكلنكرمنانتمبنايمتهىأنويعد.عدبدأ

وميا.الصودتحديدبمصوسواتفاقات!روبمنبينهمابرىوماالمتتازعتينالمدينتين

ولوضعمدبنتهسكان!ف!قلمفظاتنذهااقىالإحراطتعنبالمدبثعندنذببدا،الإدلاء

فىالمدينتينبنافزاعلتار-انتميناتتبعأن.إروانهاوميا.أراضيهاعلىللتعاوزاتحد

كتابةنم!ن،حكمه8فترخكلأحداثمناستهدماداضافة،عصر.سبقتالتىالأزمان

يستحقفانهلك!ة.التارىكابةإطارفىشكلونمنيي،ا!تل!يالد&كل

كريمر.االكتورالأسم!دبهلقبهالذىالأل!،"المؤرخقب!ييدار6

إنهبل؟فمسباقار-خابةطىمثالأقدمكونهعلىأنتمينانصاهميةمقتصرولا

بننطيمننعلفانمهعتينسمالتينبدكرالمبكر8النا!يغيةالنصوسمنغيرهطيينميز

هما:،السومريةالسلالاتعصرفىالمدن!حتبينالمعات
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نفرافنمن.مننازعنطرفنببنالتصكبممبداإلىسرىنصبطمبمر8لأد!-1

4المننازوالمقولالأراضىمسا!ةبقياس!امكيثىملكمبسلمأنالنصمنالأولامسمفى

الممر.منمسلاتبواسطةالفاصلةالصىثبتثمومن!عليها

تعيلاأى!الملكيةمنرو!ةمنطتلإ!امةلمكرسومرىنصفىيرأيضامرلأدل-2

النصوصفهاطد.بينهماالمصالماتمنالمدأثلمنالمتتازعتنال!ؤلم!نمنلأىملكيتها

.)،حملك،أىإلىتعودلاالتىالأرض5بثهاالسرى

الملوكإثباتوتدو!ممععليب!قدامهمالتارىكتابةعمليةفىالسومررصدوردسرز

وسثواتالماكمةالسلالاتملوكاسماءعلىتحتوى!وانممنهمحونالإثباتوهذ..السومرية

بمدهأوأوتو!يكالالملكزمنفىبدأقدالإثباتهذه!بةفيالعملأنوالرامح،حهـمهم

)فىابسنسمةزمنفىاننهىوانه،قم(0021ح!ودكلالثالئ!أد!صركل)أىبطيل

توار-حفظمنهالغرضكانالقوانمهذهشو!ممعأنفيهلاشكومما.فىكأ0018!دود

حقبإلىتتبعهاالاثباتمامعوحال!والتى،القطرلىال!كمطىتعاقبتاليالسلالات

لأولالسماءمنأقيلتالملوكيةأنالسومريلأالاثباتتذكرإفى.الطوفانسبقت8بعيدزمنية

هلاراك5باشبيراالتوالىطىهىاخرىمدنإلىدلكبعدانتقلتثم،أري!وملينةفىمر8

ابتداءالطوفانبعدالحاكمةالسلالاتدكرإليذ!بعدالإثباتممتقلثم.شروياكثمسبار

ملئاعشرأحدضمتالتىالأموريةايسنبسمةوانتهاء،ق."05!ي)فىمملىبسمة

V%حيفىنهايتهاماتوالتىسنوات302حكمهمسنىميموعبلغ y%م.ق.

تتضمنهوما،التاريفيةال!هةمنالسومريةالإنباتبأهميةالقال!هتعريفاحل!ن

يزرخالذىالأتىالمقطعادناهفىنممبس"الاثباتاتتلكمامعوكتبهاتعليقاتمنأ!يانا

سربون:الملكأسسهاالتياح!يةالسمة

عائا.25وحكمملظ(Legalzaggezi)زاكمئكاللوكانالدكا!فى-

6!كموامدملكالمبموع- vo.ئا

.*إلىملوكيتهاونطتالوركاهمدينةدمرتثمومن-

الملكعندالساقى،بستانيا)؟(أبوهكانالذى-(Sargon)سربونحكم،*كل-

عاما.56اكلشيدالذى*ملك(Urzababa)اللذيابا

.أعوام9حيسرجونابن8كنم)!لثمارةش-

-701-

http://al-maktabeh.com



ماما.؟5حكمسربونابنالأ:براخورةش،ول()لاكمله"!أحaمانشتوشو-

-aram)سين-نرام- Sin،عانا.56حكممانشتوشوابن

مائا،25حكمسين-نرامابنr()خة!منل!ك3"شار!طيشارى-

ملل!.غيركانومنملظكانمنترى-

سياسية(فوضىمر!لةإلىهثاالإثباتجامع)و!شير

ملكا؟)!!؟ايكيكىكانهل-

ملئا،(Nahu)*نانومكانهل-

ملظ،)4!لمايصكانهل-

ملئا؟3)لاالااايلولوكانهل-

فقط.سنيننلاثحكموالكنهمملوةكانواالأريعةهذلاه

.216Lحكم"(4-لرلر)

عائا.لأ5حكمدودوابن(Shudاللاللاشودورل-

عائا.791حكمواملكا؟1المحموع-

.).؟الدكاهإلىملوكيتهاونطت*دحرتثم-

فىطنوهاملوكهماسما.فهمعوا"السومررسنه!علىدالأشوهـنالبابلمررنسار

!ثعنيكللاماالالمدنطمروثد،السومر!ةالملوكاثباتفىرايناماكرارطىأثبات

إضافةلدثموتكانأخرىمهةمن.الاشوتللملوكا!ىوث!البابلينالملوكإثبات

أشورمنكلفىالمتعاصونبالملوكثبئاتاليفهمفيتتمئلالتار!كئابةميدانفى8جديد

الملوكأسماءعلىمنهااليسرىالعهةلىت!توىثانمةعنعبارةالثبتوهذا.ويابل

الملوكمنمعاصريهمأسماءاليمنىالبهةفي!قابلها،عمودئامسلسلة،الاشوت

مادىلي!السلالاتالملوكأزمانتح!يدفىالقانمةهذ.مثلأهميةتحفىولا.ابابلين

!كم6بفترتمم!واالملوكمنبعضئاانهذ.التعاصر!انمةلىطحظم!تحدرومما.الرافدين

الد،-شمشلالملك.وا!دملكمنكثرالمقابلالعمودلىيعاصرهمكانولهذا،طويلة

لىملوكنمانيةخمهاعاصره.م(.ق1782-)،181عائا32حكم.المثالسبيلعلى

فى8دذياد.بابلفىملوكأديعةعاصر.قدكانأشورفىسنحادشالملكفات!يالمئل.بابلى

بحكمالماصالمقطعوهوالأشو!يةالتعاصرقانمةمنمقطعاأدناهفىنقتبسالإيضاح

بابل.!ىوهعاصررق؟هلا1-07)4سنماريب
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مح!(ennacherib)سنماريب

أشورملك

(Nabu-apla-iddin)إدن-ابلا-نبولنصه

le!!)ف!8ابنىبيل-

-shur-nadin)شم--نالنأشور- shum)!ث

(Nergal-Ushe)"فأوشيزب-نركال

(Mushezib-Marduk)مرلرخ-مشيزب

-it)كد!لةداكد!-ييتمن Dم!

واكد.ياليلملوككانواهؤلاء

كبير8أهميةذىبتنييل،مقدمتهمنحزءئقذالذى،ثبتهالاشررىالناسخأنهىلقد

هذا"إن:يقولفهو.الكاملةالأصليةصورتهفياى!الأصلفىالر!يملم!توىبالنسبة

ابنبانييالأشورإليايلوشوماابناوريشومنابتداءأشورمنملكا82طىيمتوىافبت

.)6؟كندلانىإلىلانبلىسومورمن،!يابلأكلمنمل!89بلابلهم،أسدون

)626المديثالبا!لىالعصرخكلالنضجمنكبيرةمرهلةالتار-!يةصليةبلض

كئابةالواقعفىتمئلالتى(chronicles)الأخبار"كب،بيعرفبماشئلةممأ.ق953-

لسيرالتاريضالإطارتمديدفىكبير6أهمية"الأخبار"ولهذ..عليهالمتعاردبمعناهللتار-

النصوسأنصحمح.المحال!6الأخرىالأقاليمبعضزو،وأشوربابلجهفىالأ!داث

منجوانبصمهمةمعلرماتتعطىوالأدبيةوالدينيةالتياريةوالوثائقكالرسامرالمسمارية

فىإلا!مثيلألهنبدلاالتاريحيةلداثالمشملسلالسردلكن!البلادوتار-!ضار8

.،حمتخصصونبابليونكتبةوتاليلهابممعها!امالتى"الأخبار،نصوس

!قبتينيفطيالبابليةالأخبارنصوسمناببنا!ملماانمامةبصور8ا!!يمكن

مق953حدودكلبابلبسقوطوتنتهىالميلادقبلالثامنالقرنمنتبداالأولى.زمنيتين

تغطىفإنهاالثانيةالمقبةأما.الأولىبالدرمةواشوربابلفىوقعتأحدا،تشاولوهي

مننصفلمدةانقطاعمع،الميلادقبلالثالثالقرن!تىبابلسقوطبعدالبلا4اخبار

.مبدذاذ&بعداستؤنفتثمالأخبار،5وتلو!عمعصليةخمهتوقفت
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ذاتالمسماريةالنصوسمنغيرهاعلىتتميزالبابلية،الأخبار،أنالباحثوييد

الأنية:بالنقاطاميازهايمكنالتىالنصانصمنالتاريضبعد!المضمون

الأحداثلكن!الحولياتتفعلمئلماالزمنىتمسمملهاحسبالأحداثتتناولأنها-لأ

مغتلفةأماكنفىداحياناسابق!ملوكأزمانهيو!عتقدكانت+الأخبار"إليهاتشيرالتى

يكئنوهنا.الأقاليممنو!ايرهاوعيلاممصروفىداشوربابلفى،القديمالأشىالشرومن

الأحداثعلىتقتصرالأخير6ان!يث!والحولياتالبابليةالأخبارنصوسبينحوهرىفرق

عبارةاليولياتلأن؟نلسهالملكذلكزمنلىكلتبتأنهاكمامعفىملكزمنلىو!عتالتى

بعضاانالشانهذا!ىنذكرانبنا!دير.الملوكبمنيزاتمعاصر8رسميةسيلاتعن

البابلىالعصرعنحدابعيدةازمانفيوقعتلأ!داثيررخالبابلية،الأخبار،وثام!من

.سرمون،"اخبار%المحتصينيينالمعروفالنصالوثانقهذ.!ن.المديث

(Sargon chronicles)وكألك،خلفائهويعضا!يةالسمةمو!سم!اخباريذكرالذى

ايلوشوما،وابنه!مورابىمثلالأولىبابلوسطةالثالث!أورسمةملوكمنعددأخبار

فىدوققدالبحثموفموعالنصأنعرفناماوإذا.الكشينالملوكمنطدأخبارواخيزا

احداناتنالالاقدالبابلية"الأخبار،مؤللىانالواضحمنفيكون،ال!ديثالبابلىالعصر

يسلطانالبابلىالمزرخاستطاعبالذاتالنصهذاش.سنةوسبعمت!بالدسبقتهم

!ان،مالسلمالمربفىمنمزاتهمأهمبيونوان،السياسيةالشغصياتاهمعلىالأضوا.

.6المباورالأفاليمفىوقمتالتىالأحداثأهمإلىذاتهالطتفىيشير

دأيتضح.التحيزعن"هئادالبعدوالموضدجمةبالصراحةالبابلية8"الأخبارتتميز-2

امامالمعاركبعضفىالبابلينخسار8عن،الأخبار"تلكرهماخكلمنحلئاهذا

فىناصرنبوحكممنالثالئ!السنةفىالثالثتبلسرن!ثادهاالتىهالصلة.خصومهم

هذ.إن.البابلية"الأخبار"تسيلهاالتى8العديدالاند!اراتعلىوا!دمثالهىبابلى

وتيطها5بهاالمعاصراباحثئقةمنتزيدالبابليةالأخيارمرلفوبهايتصفالمىالموضوعية

الأمئلةهـمن.اخرىمسماديةوثانقفىالأخبارفيهار3تحالات!ىطيهالنولىالمرمع

،جدان!رلع!سربونبينم(.د)072مامبدر.()قربالديرمعر*اخبارذ&طي

مرلفى!يادويتهلى.مينانواومانيلاموملكسنحاريبب!ى(0311r)عامحالولةومعر*

هذ.ف!نولذد.منهملاحداىإهماللدنالمعنيينالملوكل!فةأرخواأنهم!ى"الأخبار،

إطدفا.دمانيةلأفراضليستوهىالتعصبمن8بعيدالوثام!
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بملمنكلئاخاليةوهي،مركزباسلو*الأ!اثتروىالبابليةالأخبارأن-3

وكتاباتهمالملوكحولمات8عادبهاتزخرالتيالرنانةواطقابوالثنا.والإطراءالمدمحوعبارات

تدونفإن،الأسبابولهد..البحثهذامنسابقموفمعفىذكرأيناكما،الرسمية

منثالرهاوماالبلادتاريخكتابةفىصادقةرغبةالواقعفىيعكسالبابلية"الأخبار،

تعبيرحدعلىالتار-"احلمنالتالنى!بةوهىالا8!ديدحالةمكونبذلك"س،أقاليم

!كرشمن..دالأستاذ

مقطعينادنا.فىنقتبس،البابليةالأخباروثانقطىالأضوا.منمزيدإلقاءاحلومن

أوشيزبنركالالبابلىالملكزمنلهىوجملامواشوربابلفىجرتباحداثيتعلقالأد!،منها

(Nergal- Ushezib)5)مردوخمشيزبوخليفته ) Mushezib- Mardukيتعلقوالثانى

نبوننيد.البابلىالملكحكممنالتاسعةالسنةبلمداث

مدينةعلىأوشيزب-نركالاستولىتموزشهرمنعشرالسادسالمعفى"--1

ننر.

فلحق،الوركاءمدينةالأشورىالييشسظتشونشهرمنالأولاليمفى-

.8الن!دطالئابالعيديناو!شيزب

الأشوريينعلىبالهعومأوشيزب-نركالقامقشونشهرمنالسابعاليمفى-

أشور.بلادإلىداخذالمعركأفىاسرلكنه

أشهر.وست!8واحدسنة6لمدبابلكلملئااوشيزب-لنرiبقيقد-

خلوشوضدبئورةالعيديونقامتشرششهرمنوالعشررشالسادساليمفى-

قتلوه.ثمجههفىالقصرابوابواغلقواعيدمملكولالةث!(اول"3

.سنواتست6لمدعيلامفىملئاخلوشوبقىلتد-

عيم.فىالعرشعلىننسه(Kud)دالطكلالدفصب-

بيت-!تى(Rishi)ريشىمنالبلادودحرعيلامضدسنماريبزحدذلكبعد-

.هناكمنالغنانممعهواخذB(-sic)نال!ا6لهدابورناكى

بابل.فىالعرشطينفسهمردئ-مشيزبنصب-

مرلوغ-مشيزبحكمفىالأوليالسنة

حركةخلكلعيلامملككدروعلىالقبضألقىابش!رمنالثامناليومىف-

وقمل.عصيان
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أشهر.سث!8لمدعيلامفىملئاكدلهربقىلقد-

عيم.فيالعر!ثىعلىنفسه(7Menanu)مينانونصبثم-

بهعموقامالعيعيةالقواتمينانواستتفرالتيديد(وجه)علىمعروفةغيرسنةفى-

س.)..،أشوربلادضدبصلةايضئاوقاملع!(ule)حارلهمدينةفىالأشوريينعلي

نبونئيد:الملكحكممنالتاسعة"السنة-2

يمضرولم.أكلفىدالهيشداالنالأميركانحينفىتيماءفىنبوننيدالملكبقى

بعلالإلهيحرلملمحذلكبابلمدينةإلىنبوالإلهياتلرلمنيسانشهراحتفالأثلمنالملك

ألهةإلىالترابينلكن6المديدبالسنةالاحتفالإلفا.مرىلقد.ايساكيلامعبدمنمكيفى

اليوموفى.تمائاالطقوسبمصبتقدمكانتصايزيداأيساكلامعبدمنكلفىويورسبابابل

الفراتضفافطىتقعالتىكراشو-دورفىالملكامتوفيتنيسانشهرمنالخاسى

ح.)9،البلادفىر!سىعزاءواقيمايامنل!8لمداليدادوالجيشالأميرفلزم.سبارشمالى

اتبعوهلقليدفىومنمزاتهمالسلفلتارىواحترامهمالقدمىالعراقينتقديرولهتحلى

الذىالأساسحبرمنالبمثيتمأنعلى8العادجرتفقد.قديممعبدأوبنايةتجديدعند

إعادتهتجرى،البنايةتار-تيصاخبارمنفيهماعلىالإطلاع!يعدالأولالبانىارساه

نصرشلماالملكح!دضلماانهاينئاالصددهذافىيذكرومما.لل!قارإثكلبكلمكانهإلى

قبلمنبناهقدكانالمعبلم&أنإلياشار5اشورفىالمعبدم(.ى1245-)1274الأول

منلمنحزاتمقديرهطىيدلمما5ألدوشمشاكمshum)وال!يشم(Oshpia)اوشبيا

تمثالأعيمبلادمناستعاد)نهايضئابانميالأشوردلاكر.بالتار-اهتمامهوعلىسبقوه

1635قبلالدكاءملينةمنناخونتىكددالعيعىالملكصملهقدكانالمعبوداتلإحدى

الملكينبفىالفاصلةالزمنيةال!قبةلأن،صصحكيرالرقمهذاأنمنالرغموعلى.عائا

بنراثهاعنزاز.علىواضحةدطةبانببالأشورلمفولةفإن،ففطفرونخمشة.مننفرب

الإلهمعبدلبنا.تبديدهعنبابلملكنبئيديذكرأيضئاالسياقهذاون.للماضىواحترامه

سين-نراماكل!ىالملكأرساهاقدكانالتىالمع!ذ!أسساستظهربلأمهحرانفىسين

النصىفإن.ذلكعنفضلأ،مضتسنةومشألافلثهقبلهمنملكيرهالموالتى

طىوفمرمبكليدلوالبابليينالاشوتالملوكبعضعنمعلوماتلناحلظتالمسمارية

كانبلأZجم!أنبانببالأشورالملكلدىالفغردواعىمنكانففد.بالنارىشففهممفدار
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اولمنلريدةمرلفاتمنطيهالضدريستطيعونمالهليهلبواالبابليةالمدنإليرسلهببعث

illمني!رلأماطىليهاعثرالتىنينوىالعاصمةلىمكتبم!بهايفنىأن t'V-مدونةلح

ضممتمئاألر!ىأقام،بابلسمةملودأخر.نبنيداننم.المعرفةصنوفشتىفي

لاحظومئلما.الراللينوادىتارىمنم!نلفةصورإلىشودوأثاركاباتمنميموعة

السلفمنجزاتباهمية!نمعورالمتاخر؟التاريحيةالأدوارلىتبلورلقد،لاسوالأستا؟

منالفأليستطلعونالحديثالأشورىالعصرحكماءكان!قدولهذا.خطاهمإتباعوف!رور6

حمورابى.أياممنذالاستعمالفىكانتللعرافةنصس

إلى6الإشارمنلنالابدالرافدينوادىفىالتار-كتابةعلىحديثناختامرفى

مهمتين:مسالتين

ونانيهما"النصوساسننساخفىالدقةعلىالشدبداحدمينحرص:اولاهما

تار-علىالحفاظ6صادادالمعرفةالعلمونشرالتعلماداةباعتبارهابةبال!الكبيراعتزازهم

.الضياعمنالبشرية

معظمنهايةفىيتركوا)نعلىدانمايمرصونالنساخكان،الأولىللس!الةبالنسبة

بمعظمشعورهمعلي4كئيرةأشيا.ضمن،يدلتنبيلأأوهاممثئاالمسماريةالنصوس

تلكفىيثبتونكانوافإنهمدلهذا.االدثنقلصليةفىعامقهمعلى8الملقاالمسؤولية

بمو!بها،ودقالأصلبةالنسحةمن"نفلأنهطىالأحبانمعظمفيننصدببامةا!امملى

علىالألهةلعنةاسننزالواخلإا،دلكنممنرلأمرالاسشساخوتارىالناسخاسمذكرمع

القصةفىالمثالسبيلعلىنقرافنمن.إتانهأوأخذ.اوالنصت!ريفيماولمنكل

الأتى:التذييلنفرمدينتهفي-لأ!ك!(si)،سين-بميلمكاند!نالساخر8ابابلية

الأصليةالنسمةولقودقق"كتب

(Nabu-rehtu-useir)اصر-رختو-نبوالناسخ

ميمععضو،لمساعداالناسخ

-Nabu)الن-اخا-نبو Aha-Iddin)

(Qadri-Nergal)نركال-ثلرىلأمرالقصرأمن

(Ea)اياياخذ.أنعسىالرقيمباخذمنكل
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ض!!،4أرويدا)معبديسكنالذىول)ولطaنبومنبامر

اوخلفنسللهيكونلاانو!س

سنةمنصالعشر!الحادىاليومأذارشهركل

بارسبانلحاكم(Honani)خانانى

رقيئاتاخذأنإياك

المكتبةرقممنشيناتهـسراو

)07(،العمقميا.ملكاياعندمحرمفذ&

وسيلةبصفتهابالكتابةالقدماءالعراقيينباعتزازتتعلقالتىطىالثنيةالمسألةأما

بم!ويسسروايةفىفينعكس،الضياعمنالبشريةتار-وعلىوالمعرفةالعلمعليالحفاظ

نىزيوسدرا)ايهكطألاهثأ*()3ريثوروسالطونانرجلانمفادهاوالتىبالطوفانالضاصة

حفر6بحفروامرا،الطوفانحلولبقربكرونسالإلهمناشعازاتلقى(السومريةالنسمة

رحلوأن،مكتويةألواحمنبحوزتهامكلأى!"الكتاباتونهايةووسطأول5فيهايدفن

ممررويسسويذكر.(اليوسفية)فىسبارمدينةفيالكتاباتكلدهفنالإلهىالأمرنفذالطوفان

بابلارضإلىيتوحهوابانيامرهمهاتئاالناسسمعالطو!انانتهاءبعدأنه)يضئا

.الناسب!!ينشروهاالمدفوفةالكتاباتليستعيدوا

دليل،الدنيامتاعمنغيرهادون،بالذاتالمكتويةامواحبدهـناكهىالأمركانلقد

.الانسانيمنلكهشىءأثمنالرافدينمادىسكانفظرفىكانتاهواحتلكأنعلىواضح

تاديغه:ضدهمااغلىالإنسانلفقدالطونانكارئةبسببقتلدأوقضىأنلهافلئرنلو

السنينمنألافعدةقبلاطواحدفنمنالبابليونفعلهماإن.والأدبىالعلمىونتابه

العلمنظرياتخمةأى؟"ذاكرتها"تدلنفهىالمتقدمةالطولبعضالمعتفعلهبمايذكرنا

حربنشوبعيندالدمارمنمناىلىلمكونالعبالسفوحعندعميقةانفاقفىوالمعرفة

مالمعرفةالطماسسمنفيهابمافيواالناسمنينيومنإليهاير!عأناولمن،ضلآ

بابل.فىالطونانصاحبفعلماكرارعلىبالضبط،حديدمنالبناءبعمليةببدأوالكى

فإنه،القديمالعراقفىالأدبىالنتاجتدو!إلىالتاريضالتدوونمنانتقلنامالاذا

وهى،الطينرقمعلىئدؤنةضضةتركةلناخلفوادالبابليينالسومررصانالم!وفمن
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نفسهبعدالرافدتمادىجدأدم!فىلالها!ث.مالشوعبالأصالةننمونضيةتر*أينئا

مالظواهرمالانسانالكونبظقالمتعلقةالأساطيرمئلمتموعةموضوعاتذاتنتاماتامام

وهناك.الخلودصدالبمثالبطولةومم"الأسفلدالعالمالموتداساطير"ا!ييعية

العدالةحولتدررالتىالفلسفيةمالمناظراتوالنصانحكالأمثالالمكمةطابعلهااقىالتالمرر

التراتيلأدبفى6!يدنصوسإليناوصلتكما.الامتماعيةدال!ممدالمفاهيماكهية

قصاندمنممموعةايضاوهناك:السمريةطابعات3القصصويعض.دالأدصةلالصلوات

منومجموعة،عشتارالإلهةمنتموزالراعيالإلهحبقصةتسطالتىتلكوخاصةال!ل

المدنببعضحلتالتىبالكوارثتتعلقتاريحيةاحدائاالواقعكلقسيلالتىالمرنيات

حصرهايصعبالأدبىالنتاجمنهتفرقةنماذجذلككلإلىيضاف.والر*مئلالشهير6

كانبشئاكأكنيةأوالنومعندالرضعلطفلهاالأمهاتإحدىانشدتمماترنيمةمكوقكلن

الصيد.متابةضدkwي

صالأفكارالمعتقداتمنكثيزاتعكسصالقةمرأةالرالديندادىلبلادالأدبى؟النم!يعد

،المثالسبيلعلى،البابليةالخليقةقصةلراسةخكلفمن.الابتماعيةوالمتايدوالعادات

وان"الدينية8العقيدعليهاترتكزالتىالأساسيةالأركانطىيتعر!انابا!ثيستطمع

ناثم.عليهاأضفوهاالتىوالصفاتكهتهماثدمينتصورعنواضعة6صوريستظص

صالألهةالقديعةالألهةبينعرىصالذىالأسطور8هذ.ضهتتمطثالذىالعنيف4الصرا

للفردصعبة8معاناسببتالتىاقاسيةالطبيعية!الظواهرامدفضمئايعكسإنماال!يم!

النيللادىفىالغليقةثصةاتمستحنهى،السنوىالطوفانكظاهرةال!ل!يمالعرا!ى

عنيفة.غيرطهيعيةكلروف6وليدكانتلأنهابالهدو

صادىبلادسكانديانةبهاتتصفالىالأساسيةالمبادىءمنالتشببهمبداكانلقد

عندهمفهى،البشريةالصلاتممىعليهاواضفوابالبشرألهتهمشب!اانهمإلم"الرافدين

فىماضحبشكلالمبدأهذاأثارتظهرلذلك،!نيبتتزاوج،ومكرهتصلا"وتفضسترضي

الحعبترفعرقد،قصةأيةفىالبشريشمصمئلماتمائاالالهةيش!صحيثالأسطور8

الذىالإنسانمعوتتعاملتتحدثالألهةهـنيد،أ!ياناالأسطور؟فىوالإنسانالألهةبن

ف!ن،فىلك؟كثرمن.الملوكأحداوا!ياءالمكماءاحدإماالمالاتهذهمئلفىيكون

مليامشحبفىصريعةوقعتعشتاروال!صباليثمرإلهةأنكيدتصدالأساطببعض

الأخروئلثهإلهمنهثلثينلأن،الاعتيادسالناسمنيكنل!،الملصةمننعردكما،الذى
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بالظود!راكهذاوبل،مالقدسيةمالرلعةبالسمودانئاتتميزالألهة!ن،فى!!ع.بشر

.)؟7(الظيقةبدايةمنذبهاستثرتالذى

يعيشهاكانالتى6الحيانمطالقديمالعرا!كلالألبىالنتاحيعكسانالطييعىومن

منمنتزعةبهاعاعاالتىدالتشاييهالصورمكوندان،العصررنلكفىدالأدباءالشمراء

تت!دثالأدبيةفالثصوس.مالمبلمالسهلا!دوفىمالديفالمدينةفيالمررميةحياتهمماقع

عنتتحدثكما،العطاهشبرةالنحلةوعنالعظيمينالنهونوفيضالأرضخصبمن

الكواكبأثمل8بالزهر)عشتار(والعمالا!بألهة!سلواانهمحتىالنجوموجمالالسماه

بصوردالباسالقنلىي!ارنهف!نه!الملكمدحالسرىالأدييأرادامالم.السماوية

ارادإذااما.النسربمحلبأوبالعوادارالهبلىبعنزفيطمبهه"الطييعةواقعمن8مستوحا

ينوالذىالثوربحالنلسهيشبهنمد.،و!هرحذنمنيكابدهصاويعبرويتظلميشكوأنهو

عنبعيداالمبميطكاثلهالذىبالقارل!أوغريببلد!ىتعالتىالحمامةأوالنببصل

ن.L4VIشاطى.

اقديمالعرايلىالمضار8لأصالةالعرضهذالىعلينايمتمالمعالضيقكانلاذا

ادبىنتاجأبرزتبقىملعامشمليمةف!ن!لهاوالمميزةمنهاالمتميز6النمالمجأبرزإختيار

وادىبكحضارةلهىالأدبىالنتاح6دربمقوهى.والأدباءالشعراءقرائحبهفاضت

طو!لةشعرية8!صيدوهى.المضاراتتارىكلالمصمادبمننموذج!اقدم،الرافدين

لىمعطمهاطىكثر،الطينمنرقيئاصثمراشعلىالبابليةواالنةالمسمارىبالظئدذنة

هذ.الاشو!يةالرثماستمساخزمنويعود.)*(نينوىالماصمةفىبانببالاشورالملكمهـتبة

منمتعددأمدنفىضزكما.الت!ديد(ومهطى626-6)هلاالمجدقبلالسابعالقرنإلى

محتلفةصورإلىكتابتهاأزمانترمعالملحمةمناحزا.تصلىأخرى!احعلىالقطر

الثانىالأفمطلعوا!د!مها،المديث(البابلى)العصرالميلاد!بلالسادسالقرناحدثها

دادىفىليس"صاسعةشهر8نالتمليامشملممةانومعروف.القديم(البابلى)العصر

فىمنهااحزا.طىضرإد،اقديمالمدمرقديداسعةانحاءفىبلى؟دحسبالرافدت

منرقيممنهزءطيوعثر.تركيافىالمالي!كوى)بونكازحاتوشا!لىالحيثيةالعاصمة

دال!ورية.كالميثيةاخرىلفاتإلىترممتأنهاكما،)فلسطين(ميدو!ىالمسة

سمةملودسادس،ملعام!كلالسومرىالملكهوتاديحيةش!صيةالملممةبطلإن

!يطلاظيئامل!كانانهفى!لمكولا.د!05*!طودلىحكمالذىالألكالدكا!
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فىذكرهتظيدعلىالقداصالشعراءصلمما،8فذ!نمزاتخصاكلوصاح!شيافا

وخيالهابلنتها،سرفبابلىمتاط!حليامشملصةانمنالرفموعلي.8الفريدالملحمةهذ.

منهاسمقىالذىالمنبعكانتقديمةسومريةاصولإلىترمعتلا!دبكلانهاإلا!ومضامينها

فىتتع،البمثموضوع،المل!مةأنعامةبصورةالتوليمكنإلم.مادتهمابابلصالمولمونه

بينما،أنكيموورفيقةلعليامشالبطوليةالأعمالح!يسمنهاالأول:رنيسةكسامث!

التسماما.الظودعلىالطوفانرول!مصولالعظيمالطوفانقحمةالثانىالقس!لمحدى

فىكبير!دإلىالبابلمونالأدباءنجحولقد.السفلىدالعالم،الموىبسمالةيتعلقلهاال!لث

قصةدينثلعامشوماثربطولاتبينالعمعأى،والثانىالأل!القسم!بينالتطيق

نافير.النلودعنبحئامليامشسفر،كثير6أخرىأشياهب!،تضمنتالتىالطوفان

وثبقيمدوفلا،الأمواتعالمإلىأنكبدوبنزولبنعلقانهضههناالذىوهو،لثالم!الفس!

انكي!ونزولحولمكورسومريةلقصةحرفيةترممةعنعمار6ا!اقعفىلأنه!بالمسةالصلة

ومن.الملهمةضمنيدرمونهلابالأشورياتالمضتصينمعظمف!نولهذا،الأمواتعال!إلى

سومريةأصولإلى،قلناوكما،أيضئابدررهماوالثانىالأولالقسمانيعيا!حبة

الأريعينخلكلنشرهاالتى،السريةالأدبيةالنصوسفىالدراساتكضلتفتد،ضيمة

العامالهيكلبناءفىالبابلمىالأدباءوظفهاالتىالأصولتلكمنعددص"الأخيرةالسنة

،8،الميالارض"حلعامشالموسوهةالسريةالقصصالأصولنلك!ن.الملصة

الطوفانقصةأخبارأما.،السما.!ور،مليامعروالأسفلى،والمالمدانكيدو"مليام!لى

قصةفىمتمئلةأبضاالقدبمةاصولهالهاهإن،الملممةكلد!لتالتىاوننابطشم!يطلها

جلمامشلملممةالقديمةالسومريةالحنورهذهإن.!سدرابطلهاالتيالسومريةالطولان

"هذايكسواأناستطاعوالأنهمعظيئاالبابلينالأدبا.إبداعوسمقى،!ريثةأصالةاعطتها

رائئا،نتاخاالملحمةفحات،الأشورياتأساتذةأ!دتعبير!دطىودغا،ل!ئاالهيكل

وموضوعه.!ثمكلهفىحدبذا،اصولهفىعريغا

كون-يئا()قديئاداسعةشهر8الملحمةكسبتالىالأسبابابرزمنولمل

حلحامشمل!مة،إن:الصددهذاكلسبام!رالأستافىي!ول.م!ضئاإنسانئاموضوعها

الصداقة،!المغامر6الحب،دالطبيعةالإنسانمئلالدثمععالمنامنافمياءمعتتعامل

الا!الرنيسالمسةلموضو4خلفيةلمكونمتناهيةببراعةمميفامزمهاامكنطد،لال!ر3

الإنسانىمصير.تفيصاملمنالملصةلبطلالشديدالكاحإن.،المطلقةالموت"حتيقةوهو
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الأمر،نهايةهىبالفشلينتهى،الطونانرثلمنالخلودسرمعرفةمسعن،المحتم

قحربةتبدالعالم؟رىفىمر؟صلال!.بالاسشملامهادىءشعوريلاسالفشلذلكمعولكن

وقوتهاوميالهاالملحمةمدىإن.رفمعبالسلولاتعبيزاالبطولىالمستوىهذامئلطيعميقة

اثرانتشرالقديمةالعصورففى.العصووكلفىالناسإعبابتنالحعلتهاالعارمةالشعرية

وشاقهالشعرعلىتستعوذواليم،8عد!يدحضاريةومراكزلفاتإلىالشعريةالملحمةهذ.

.،سواهحدعلى

لنقول:،اخرىمدحظةسبانحدالأستاذعباراتإلىنضيفانو!مكن

فإنها!قاطبةالبشروينىعلبامشأمالخيبتم!زنةنهايةانتهتالملصةكانتإذا

شك،بلاكانوإن،البديلقدمتلأنهاذلك،القس!6شديدقاتمةنهايةمكنلمأخرىجهةمن

أمزاالخلودكانفإذا.حال)يةعلىمنطقئاييدولكنه،بكثسحليامشطموماتلون

!باستطاعة،للفليقةالأولىاللحظاتمنذبهاستأثرتالألهةلأن!لفسانمستحيلا

الدهر.بقىماهذكرفيبقى!اكر.باعمالهيظدأنأخر!إنسانوأىعليامش

مطلعها،منتمسيتهاالشعريةالقصيد)تستمدأنعلىالرافدينوادىفى8العادجرت

حلهامشملسةعرفتولهذا5)الصدر(الأل!الميتمنالأولالشطرمنالتمديدوثهوعلى

ا!دية)فىشى."كلرأىالذى"هوبقصيدةالقديمةالأدبياالأوساطفى

Sha)د!دا naqbaim).ومعرفتهو!كمتهملحامشمالربذكرالملممةمنالأولالرقيم!سدأ

معبدبالذكرمنهاخصطد،مل!وعاصمةمدينم!الوركا.فىالعمرانيةومنعزاتهالواسعة

بالاعر:بناهاالتيالحصينةالممينةاسواروكألك،صثشارالحبإلهة

لجدىيابذكر.ققنيشىءكلراىالذى"هو

عبرهامندافادالأشياءعممععرفالذىوهو

شىءبكلالعار!الحيموهو

المكتومةالحفاياعنوكشفالأسرارابصرلقد

الطوفانفبلماباضاءوماء

!الراحةالتعببيمامم!ئا8بعيدطرفاسلكلقد

،..وخبرعاناهماكلالصمرمننصبفىلنقش

الم!صنةالدبماءاسداربنى
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الطاهروالمعبدالمفدسانا-ايوحرم

كالنداسنناقأفاررشهنجدال!ارمىسورهإلىفانطر

شىءيمائلهلاالذىالداخلىسور.هىالنظروانعم

الدطءأسارهقاعل

متاملأطيهالامعكل

بنانهاوأثرقواعدهااسستفمص

المفخوربالأبربناؤهاأفلبس

أسسها،السبعةالسكماء!معوهلا

الوركاء""سليلالبطلسحاياعنوافيةتفاصيلعلى-أيضا-الأولالرقيم!ي!توى

الواسعة.البحورفىاوالشاهقةالجبالفىسواءوالمغامر8الإقدامفىالفامقةشباعتهوعن

منهليعر!أوتنابشتمالطوفانرجلإلىاالص!أحيلمنالعالمحهاتمابانهكيد!!صف

نيدالوكالأبيهاسمذكرالملحمةمنالموضعهذافى!يأتى،الأبديةالحياة!ينالالظىسر

نأعلىنصتحيث!اطوهيةمنصفةبطلهاعلىالملحمةأضفتلذلك.ننسونالإلهةوامه

:بشر،الاخروئلثهإله"ئلثيه

النطاحوالثورالوركا!سليلالبطل"إنه

الطلبعةفىالمقدمإنه

صاقرانهإخوانهليحمىالظدلىكألكوهو

الرمالمناتباعهحامىالعظمىالمظلةإنه

..الحبرجدراننحطمعاتيةا!وفانموجةإنه

العبال...ميازاتضحالذىطو

الث!سسمطلع!يثإلىالمحيطو!بر

الأربعالمالم!هاتمابلقد

الخالد6الحياةلينالسعىالدىوهو

القاضىبشتمأوتماإلىالوصولاستطاعويعهد.

الملوكيةلىبضارعهالذىفىامن
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الملك،أنا:يقولانيستطعمنملعامشيخر!ن

ولاشه6ساعة!ليامششميمنكيرهومن

.بطمر،الباقىوئلثهإلهئلثا.

بالمسنالملأسسإله!با.فقد!المنامرةو!ببالشحاعةيت!لىحلعامشكانومئلما

الوركا!اهلبينبلياماثىفيفلذك،خارثةبدنيةوقوةبالبطولةالرعدإلهوخصه،والجمال

طحامشصيتذاعوه!ا.الهيت!وممالالبطؤلهبنثمعلأنه!،الجميل"البطلبلقب

حان.الرا!ديندادىبلادمدنمنغيرهاوفيالوركا.مدينةفى!مالأ،القنالكامل"البطلى

ويئبينهحانلأيقفمنييددالا،ال!سانالفتياتو!مالهبقوتهتفتتنأنطبيعئا)مزا

ولهذا.أحدؤاومنازلتهعلىيعررلاالذىالبطلىفهو،نفسهفىرغب!ةاوامنيةأيةتحقيق

رعلأتظقكيإليهايتضرعونبالالهةلانواالوركا!اهلى)نالمل!مةمنالأولالرقيمكلنقرأ

لتهنامستديمصراعكلالائنانيكونو!ندنذ،اللبو!نالباسلىليلبامشنظي!يميكون

الملحمة.نعبيرحدعلىوالاطمننانبالسلامالمدبنة

ييوبكانالذىانكيدوالصنديدفحلقت،الوركاهأهللدعواتالألهةاستبابت

وهبتهلقد،الماءمورد!ندمعها3ويتزا"العشب!يكل،الو!ش!مرالظباءمعالبرارى

علىضفانروله8امراشعرمئلطويلأرأسهشعروبعلتبسمهكليكسوكثماشعزاالالهة

طيهوفصاببهإلىفذهب،الظباءمعالماءيردوهوالصبادابصرهىوذات.السنابلهبت!

مابحربكانلأنكب!د!لأنه.صيد.دتمينهدانئابحولكانالذىالغرشالمغلدقدلكفصة

مدينةإلىيذهبانفم!.الأبفنصح.اومارمني!لرما!يطمرشبالهمنالصيادينصب

يسلمهانمنهويطلب،المتلىالقوىالرملدلكقصةمليامشالبطلطى!قص،الوركا.

ابد9.أمر.ماالفتىوفعل.الدكاءإلىويستدرمهالمتو!مثىانكيدوبهايفوىلكىبفئافتاة

إلىانكيالوعاهو!لا.الماءموردعنديترقبانوراحافاخذهاالبفي8الفتاحليامشواعطا.

إليها،انكيدواملبماوسرعان،عسمهامفاتنعن8اللتالهكشفت،الظباءمعهناك

ابابلى.النصتعبيرحدعليليالهو!سعايام"سث!معهابكلانهحتى،لاغرانهاواستهالأ

وخمروالظهاءالعشي!يثإلى6بالعودوهئم،،ال!يةحيوانإلفة5أنكبلوتذكر،لك!يعد

الماضية.الطيلةالأيامفضونلىتفيرتكئير8أشياهأناكتشفماسرمانلكنه،الش

تعدلمقوا.انعانبهمنهو!هدكما،عنهوممتعدمنهينفرصارالبربةحيوانان!دإذ

سابغا:يلعلكانمئلما.مإللهلاللماد،الطوطيكالرنيرلههو،!بلمنكانتكما
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ملاهتهامنشبمان"و!عد

البرية!بوانإلفهإليومههؤث

هاربةولتحتىأنكيدرالظبا.رأتانفما

البرية!وش!ربهمن!ريت

قوا.ووهنتانكلولأدعر

البريةحيوانمنبإلفهاللحاىأرادلماركبتا.خذلم!

ماسعفطناصارلكنهقبلمنيلعلكانكماالعدويطي!لاالقوىخانرأنكيدوأضمى

.والثهم"ال!س!،

الفتاةقدصضدو!قعديرمعأنسوىشينايفعلأنأنكيدرباستطاعةيكنلملاخيزا

استسلمدانهاستانسقدالمتوحملىانكيدوأنالفتاةأدركتضدنذ.ومههـاإليالنظرل!

وسرعان.لجيامشالبطلي!يم!يثالوركاهإلىمعهاالذهابطيهفعرضت.الهـافعلدر

الندلمحهوركانالوركا.مدينةفى،!ناذلتهلر!م!منلهدأنهلهاطالالعرضانكيدوقبلىما

صلئا،حلعامشراىليلةداتلفى.نلسهمضعمليامشاقضهامسا)أنكيدمأالمرمتب

اورهعهايستطعلمدانه4الوركاءمدينةفىالأرضعلىتيوهىالنيمإ!دىفيهرأى

ي!بلونها.لراحواحولهاتبمعواالوركاءاهلىدان"قتمنالتيماركمالأرخىمنتمريكها

لهكريئاأنامهلهفقالت.لن!ياهطيهاوقصامهإلىلمبنومهمنعلعامشاسمقافىولما

لاالذىالعمررفيقسيصبحلكنه،والقوةالباسفيلهمماثلأوسيكونثريبعماسيظهر

يخذله.

لهاعرضتمسالةالمت!ضر6المدينة!ياةإلىالبرية6حيامنأنكيدوانتقالكان

البرارى،فىالميوانمصاحبةالفالذىأنكيدوطىلذائاصارلقد.متناهيةببرامةالملحمة

ورستدى،بالطيبويتعطر،بالزيت!سمهويدهنينتسلكيف،وسمثمربيكليمفيتطمأن

:الناسسانرمئلنكليلةمابس

ابريةالميواناتلبنرضاععلىأنكيلو"شب

واضطربتميرطعائاأمامهوفمعواولما

إليهالنظريطيلوصار
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الخبزيؤكلكيدانكيلويعر!لاااجل

القوىالشرابيشربكيفيعر!لرلم

انكيدو:وخاطبتفاهاالبغىففت!ت

الحياةسنةفإنهاانكي!وياالطعامكل

البلادعادأفهذ.القوىالشرابمنواشرب

شبع!تىالطعاممنانكيدوفكل

اقداحسبعةالتوىالشرابمنوشرب

وجهه.ونورلبهوطرب،صدر.وانشرح،رو!هفانطلتت

بالزيتومسحهالمشعرثسد.نظفثم

.كالعرشى،وصاراللباسلبس،إنساناواضمي

المدينةوصلاو!لا.الوركاءإلىطريقهمافىوهماالفتاوخلفهالسيرانكيدولاصل

يطمطونداخنوا،انكيدوحولالناستجمهرماسرعان!الكبيرسوقهافىيتعولانوراحا

لمنازلةالشهاعةفيهوتويسوا،دالتوةالبنيةفيلحليامشالمثيلفيهرأدالقد.إليهالنظر

الندالطل5بظ!رمستبشررشسلواالناسفرحلذ&.يسب!هكانواكما،،اليميل"البطل

،المساهحتىالسوقفييتعولبقىانكبدوانالملحمةسياقمنو!مدو.العميالهللبطلالكنه

اشماراالمبإلهةبيتبدخ!يهمالأخيركانعندماحلعامشبالبطلصدفةالتقىلانه

الباحثينبنبعرفما!لمنالالهىالر"م!بدور.ببموماعلىللفبامربما)عشتار(،

Hieros)المقدسبالزواج gamos).ضضبوعندنذ،الييتدمولمنومنعهانكيدوفاضرضه

لهاهتزىعنيفصراعفى،الناسامام،الاننانفاشتبل،انكيدرعلىوهعمجلبامش

:الأبوابلعنفهوت!طمتالهدران

ابلادسدقموضعنى"تديا

بقدميهالبيت3باانكيدوسد

الفراشإلىاللحولمنعلعامشومنع

الصراعفىمتمرسانوهمابالاخرأحدهماأمشك

!شينشنخوار!اراوتصارعا

البدارواهتزالبابصودحطما
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تردإذ،حلعامشالبطلكانتالنزالذلكفىالغليةأنالنصسياقمن!يطهر

أعلى،إلىخصمهيرلعأنوشكعلىوانه،الأرضعلىثابتت!بقيم!قدميهأنإلىالإشارة

لماله.انكيدوتاركالينصرفبستديوثم!ن5!دهداضمبهعنهلررولفط.ن!يفعللملكنه

منيتمذانارادولأنه،خصمهعلىبالاقتدارشعورهمنبدافعذلكفعلانهفيشكولا

قوتهمقداركثبعنعرفانبعدمالمضاطرالمطوبمقارعةفى!ونأحميما.صديقاكريمه

.)بذايفترقانلاحميم!صديقنويصبحانالبطلانيتصالحوهكذا.النزالفىبالسه8وشد

إلىالسفرنفسهفى6شديدرغبةعنانكيلرلصديقهثلجامشكشفالأياماحدكى

نأأجلمنأوالحالدينالأبطالسطلىاسمهيظداناجلمنربما،6البعيدالأرزغابة

تلكبمئلالقياممغبةمنانكيدولحذره.رعئاالدنيااسمهملاالذىخمباباالو!شيغلب

علىالموافقةإلاالسفرعلىالشديدإلحاحهامامبذايجدلملكنه،والشاقة6البعبدالرحلة

لابدكانالتىوالامرا،تالاستعداداتذكرإلىالملحمةننتقلهنا.الأمرنهايةفىمرافمم!

منإليهيحتاجماليصنعواالسناكنإليجلهامشاوممزفقد.الر!لةلإنمازاتحان!مامن

شيوخمجلسيستأ.دنأنملجامشعلىلابدكان،الوركا!!ىملظويصفته.وفزوسسيوف

وهوجلجامشقال.المملكةفىسلطةأعلىيمئللأنه،موافقتهعليوردمصلبالسفرالمدينة

المدينة:شيوميخاطب

الأسواقذاتالوركاءشيئيا"اسمعوا

عنهيتحدثونمنارىأن!ليامش)نامدأ

بالربالبلداناسمهملاالذىذلك

الأرزغابةفىاغلبهانعزمت

الدكا!ابنبانباءالبلادو!سسع

أقوا.وماالوركا!سليلاشبعما:عنىفتقول

الألذواقصيدىسأمد

خالدا"اسمالنفسىفالممجل

تلكأخطارمنعليهيحشونكانوالأنهم!موالقتهميعطيلمالمدينةشيئلكن

نفاثطمهالطوفانباب"زفيرهالذىخمباباالشيحرسهاكانالأرزنابةلأن،المفامر8
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ومنازلةالسفرعلىداصرينصاعأنابىملعامشانكير.الزرام،الموتمانلاسه،اللهب

6.العودبسعةلهوالدعوةسفر.ومباركأالموالقةمنبدلمالوركاءشيئيهدلمعندنذخمبابا.

ناصمين:!اطبد9،دالمعبةما!سمالفاسالسيف:بسهلهاسانم

الشورىميلسفىنطيعككناالملك"ايها

الملكأيهابمشورتتا!ذإلينافاستمع

ثليامشيا!دهاقوئكعلىمم!لا

نفسكواحمأمركتبصر

سلكهوقدالطررشيعردف!نهامامكيسيرأنكيل!ودع

خمبابامسالكفىيتوفلدطالأرزخابةإلىالطررشيعرفإنه

صاحبهيحمىالطليعةفىيسيرمنلان

نفسه!مايةلى!يتبصرال!ل!رليلخذ

رغبنكنناليهعلكأنشسىوعسى

هـمكقالهماعينيكمىأنوعسا.

المسلودالسبيللكيلتحوان

."قدميكالعبالمسالكويمهد،لمسراكات!يفتح

حليامشأمننسونالألهةتقيم!يث!المدينةمعبدانكيلولرفيلأهملعامشثصدثم

الصلواتقدمتأنبعدملعامشأرادامننسونالألهةوفعلت.بالنياحلهماوتدعولتبارك

إلى!يعيدهابنهايمفظانإيا.داعية!ثسسالإلهتفاطبوهىقالتثم،البفورواحر!ت

:مظفزاسا،ءالدكا

يستقرلامضطرناهئاحليامشولدىأعطيت"علام

خمباباموطنإلىبعبا!سفزافاعتزمحتمتهوفدمالأن

عاقبتهيعر-لانزالأسياتىلهإنه

مسالكهايعرفلام!شفى!يممير

ويعودليهيلمبالذىالعهمتي
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الأونفابةميلغ!تى

الماردخمهاباويتكل

..تمقتهشركلالأرضطىمن!يم!و

!سالاله!اباكدالكواكبالليلحراسبهتكلأن!سى

المساء+فىانتت!ت!يحينما

منعقذاأهدتهنم،بابنهاخي!بمفرصته،أنكيدوإليبلحامشأمالمقتتدكبعد

الملحمة.تعبيرحدعلىمنه"مونئاهليكونمنقه!ولشدىالبوهر

المصابتفاصيلطيالأصلكلتحتوىكانتكبير6فهوةوتأنىالنصينحرمهنا

بقايامنو!مدو.الأرزغابةإلىطريقهمافىوهماوانكيدرمليامطىلقيهااقىوالأهوال

عندفوجدا.هناكإلىيصلاأنقبلكم0016منتقترل!طويلةمسالةقلعاأنهماالنص

المسالكويتتبعانأرثانهافىيتعولانوراحاالفابةدخلاذ&!يعد.!تتلاهصارشامدخلها

خمباباسمع،الأرزاملمهاريقطعملجامشكانويينما،خمباباالعفريتفيهايسيرالتى

لرلهبالذعراصييااللذينالصدييئعلىهبمثموزميروصاحففضبالمقيلةلهالسهولع

استعابماوسرعان.العونلهمايمدانصسشسىلطيتضرعانفاخذا.بالسه6وشد

وعندنذ.حركتهوشلتخمهاباقوىاطنتالتىالعاتيةال!لهمانشمر5ل!تهما!كسى

أنكيلورفيقهلكن"لهيستييبأنثلعامشل!د.عليهييقيالأيتضرعلراحلهمااسشملم

يقتله.أنإلاابى

خمباباالعلريتعلىوالتفلبالأرزغابةإلىالوصولفىركبتهثلعامشحققه!ا

إقامةطرراالوركاءمدينةإلىالصديقانعادثم.منازلته!بلمنا!ديستطعلمالذى

ناكيفالملحمةتصفذلكبعد.خمباباعليلالنصر8العودسد"!مناسبةكبيرا!تفال

ثم،كتفيهعلىعدائلهدارسلشعر.غسلانهلهتذكر.الاحتفاللذلكيستعدراحعلعامش

طىتابهالبطلوخ!عو!لا.بزنارربطهامذركشةنظيفةحلةوارتدىالوسحةملإسهخلع

وعرضت،ناس!لماولكن.هيممهوحسنببمالهفاسرهاعينيهاعشتارالألهةإليهرفعتراسه

لهم.وتنكرتخانتهمالذتعشاقهالها!يعددمنهايسخرملعامطىراح،يترومهاانعليه

ينتقمان،السماءإلهأنوأبيهامنوطلبت،شديذاغضئامليامشمنعشتارالإلهةلغضبت

منازلةاستطاعاأنكيدووصديقةالبطللكن.بالوركاهداهلهاليلتكالمساص!الثورلينرل،لها
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يسالحلجامشكان.الرركا.شوارعقىمزهوينفرحينذلكبعدسارانم.وقتلهالثور

.؟،الرمالبينالأزهىومنالأبطالبينالأمعد"من:فيقوللأخر،!تمنالصبايا

الرمايه.ررشجلعامش،الأبطالبينالأمعد"!لعامشقئعننه:

إليهيصبوماكلصققلمد.مارادجلعامشالبطلىتمنىكماقسيروالأمورهناإلى

علىالتغلبواستطاع،الأبطالبنذكرهلتخليدالأرزغابةإلىوصلعندماأمنياتمنكلبه

عرضفىالسماوىالئورعلىتفلب)نهثم.بالرعبالبلدان.اسمهملاالذىخمباباالعفريت

وقوتهبعمالهياسرالذى،العميل"البطلىذلكيزالمافهوماخيدا.الوركاهثماهيرأمامرانع

)يضئاالحدهذاعندولكن.عشتارالحسنوربةالمبالهةمقدمتهنوفىال!سنالاتقلوب

نصيبمنالآلهةمعلهاالتيالماساليةللنهايةالبدايةهوعديذامنعطفاتتمذالملممةبدأت

ثلجامش.لملحمةالرئيسالموفموع،الموت،،اللارجعةأرض"لط!شالبدايةأجلى.البشر

لقد.المفاجئمرضهوممنأنكيدورأ.حلمعنالحديثالملحمةتبدأالسابعالرقيمبدايةكلهنا

لهاتتابه.المساوىوالثورخمبابا!تللأنهموىلتقررتجتمعالألهة)نالمنامفىانكيدورأى

يعوبسعيذالبقىفلولاهما،والبغىالصيادفيهارأىالتىالساعةيلعنوراحشديدحزن

فيهارأىمخيفةا!موعاودتهالمرضبالكيدواشتدثم.المش!خمرالظباءمعالبرارى

لاالذين5النورمنساكنوهاحرمالتىاللاربعة"ارضالأمواتعالممنمفزعةصوزا

حزناجلعامشعليهفحزن،انكي!وماتواخيزا...،قوناوالطينطعامااقرابغيريب!ون

رفيقيرثيوهوبليامشقال.!سر8ائاتفيضبعباراتورثاه،مرلمبكاةوي!ه،شديذا

أنكيدو:صديقهالعمر

إلىواصفواالشيوخأبها"اسمعوا

ابكىوصاحبىخييانكيلو)حلمن

المصنواحانحأجلهمن..أجل

ساعدىلثةثنبىلىالتىالفاسإنه

منىيدراالذىوالمبنحزامىفىالذىالخنمرإنه

عيدىوكسوة!يهحتىفرحتىإنه

منىوسرقهرجيمشيطانعلهرلقد

حماراقمقىالذىالأصفرأخىياياخيي

الصحارىفىوالثورالتكلفىالش
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الأصنرواخىصاحبىياانكيدو

الصمارىفىوالنمرالنعادفىالش!ماراقتلىالذى

العبالاعالىالصعاملاوارمقيناطيمماتفلانا

!حرناهالسماوىبالثورومسكنا

الأرزكابةفىالساكنخمباباقهرنا

منكوتمكنتغلبنكالتىهذ.النوممنشتةفاى

.؟،تسمعنىفلاالليل!مطواك

صديقهبرقععندنذ.ينبضلافجدهقلبههلعامشفعس،عينيهيرلعهلمانكيدولكن

عندامتنعالأرضعلىورماهانيابهدنقشعرهفتفثم.كالأسد!ولهيزارواخذكا!اس

.،السوجههغطىانإلىليالوسبعأيامسم!القبرإلىصاحبهتسليم

الموتشبحصارلقد.جلحامشنفسفىالقعشديدةمصييةأنكيدوموتكان

وأذلككانعاجلأ،الأخرهوسيقهر.الموتانكئبعنأدركلأنه5نهارليلويفزعهيقه

إدىدنستمعبالذاتالنقطةهذهإدىنعودوسوف.انكيدوونظير.خلهقهرمئدما،أجلأ

صاحبه.وفاةبعدتنتابهصارتالتىوالفزعالخو&مشاعرعنيتحدثوهونفسهجلجاممثى

الطوفانرجلعنباحثاالبوادىفىوجههعلىوهامسبعملدبلعامشلبس

بوابةإلىوصلومضنيةطوهلة8مسير!يعد.الظودعلىحصولهسرعنليسالهاوتنابشتم

هؤلاءكانوماعترب.-رجالهينةعلىمركبةغرييةمخلوتاتيحرسهاكانالتىماشوثبال

الإلهية-وطبيعتهشضصهعرلاوزوحهالرجالاولئكأحدانلولابالمرور،ليلمامشليسمحرا

ممرفىنفسهجلجامشجد"الجبليةالبوابةدخلانويعد.بشر"الأخرنلثه،إله"نلثا.

مىلاداسىلخمفىطويلةساعاتالمسيرماصلفإنهذلكددغم.حالكةظلمةتلفهمايل

الممرنهاية!ىنورمنبصيصلهلاحوالجهدالسيرمنأخرىساعاتويعد.شيئاحولهمن

ثم.كريمة)حمارمنثمازاأشجارهاتمملغنا.عثينةفينفسه!دخرجو!لا.اليبلى

امراةتديرهاالبحرساحلعندحانةمنمقربةعليصارأنإلىاخرى6مرالسيرواصل

."الحانةبصاحبة5ايضئاتعرفوالتى"سدورى،اسمها

لتوصدمسرعةوراحتهوهلةلأولمنظر.افزعهاعلعامشالحانةصاحبةابصرتوهـلا
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بداوقد"سبعلحدمنبقاياهومهلهللباسوعليهطو!لأكماشعرهكان.رثههفىالباب

مالركتمرفم!ماسرعانلكنهاالطويل.السفرمنصالتعبالشعوبوحههعلىواضما

عنتسالهفراحت.ماشموميلما!ةضدورسم!العقر*-الرحلفعلمئلماالالهيةطبيعته

فقالالبعيد.سلر.ومشقةضاءتممله!ىنسهال!القاصىالمكانهذاإلىمهينهسر

:"سدورى"الحانةصاحبةيييبوهوجلجامش

مئا!ئاأحببتهالذىوخ!يصاحبىأنكيدو"إنه

مميفاالبشرإليهيصبهاإلىأنتهىلقد

النهاروفيالمساءفىفبكيته

ليالوسبعأيامسم!ندبته

داناصبكانىكئر6منسي!ومبلأمهففسىمعللأ

القبرإلىتسليمهعنوامممعت

ليالوسبعايامست!أبقيته

."وجههعلىالدودتممعحتى

أعماقهفىعمالبعبر"سدور!،،ال!انةصا!هةمع!ديثهفىثلهامشويسترسل

فيقول:4يلامقهصارالذىالموتشمحمنوهلعفزعمن

الصمارىكلوحهىطىهيتحتىالموتافزعنى"لتد

مضمعيتقضبصاحبى!صلتالتىالنازلةإن

ترائااحببتالذىساحبىغدالقدا10

.،الأبدينابداقومفلامثلهساضطجع،لانا

ياوالان:فيقول،تيميهلأ!يستعطلهاالمانةصاحبةمنبطلنايتساكلواخيرا

أخشا.الذىالموتأرىالاوسعيفىايكونومهك،إلىالنظراطيلاناهاالمانةصاحبة

.؟،لارهبه

!قيقةالموتان!أكره،الأمنيةهل.تم!يطعليهيستعيلأنهالحانةصاحبةوتحييه

منذالانسانطىاكهةفرضتهقدرالموتانن!كرتهلقدامل.لهانهايةدانه6للمياملازمة

-12!
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ملحمةتأشانبيالإم!نكانوالواثع.منهمفرلاق!روو"الفيثةالأولياالمكلات

استمدتالىالطوفانقصةلهااخميفانلولاالحد!هذاعثدطبييةنهايةإلىبلعامش

تذكر،صالايةوطي.منفصلة!يابليةسوويةقصصمن،ابدا!ةنىمناكلا،تفاصيلها

اسمهملاحعلىودلتهالأمرنهايةفىجلمامشعلىاشلقتال!انةصا!بةأنالمسة

منالأخرالساحلعلىيسهـنالذىاوتنابشتمالضالدالرملإلىبسلينتهليلحذهاورشنابي

وزوجه.الطونانرجليقيمحيثإلىدل!ل،الملاح8بمساعدالمتبحربلبامشو!برالبمر.

منالبشريةنسللإنقا"بالخلودالألهةكاللامهالذى،الطوفانبرثلملعامشالتقىوعندما

ذلكمنذررعبهيحيفهصارالموتأنكيفلهوروىأنكيدو،برفيقهطماعليهقص5الدمار

عنبالحليثالطوفانرجليبدأهناالخلود.علىحصولهسرعنيسالهجاءدانه،الحين

فىالمعروفةالتوراتيةالقصةتفاصيلهفىتشبهه!الذىالأرضغمرالذىالعظيمالطولهان

اسمهجبلعلىالنهايةفىرستبسلينةالفناءمنالبشريةإنقاذاستطاعأنهوكيد.تفاصيله

منفتجمعتلمهة،القرابنوقدم،السفينةمنلملكبعدخر؟انهاوهمابشتموقال.نيسير

الطوفانرجلتساكلثماكلهة.مصا!فىفصارا،بالغليوزولمكا!نهأنداتدتحوله

الأبدية6الحياةلتمنحكاحلكمنالألهةسيحمعالذىمنولكن:حليامشمفاطئاوقال

يستحيلشىءوراءيسعىباههجلجامشيفهمانالطولهانرحلأراد،أخرىعه!ةمن

طاقاته!انويموتيعيشإنسانمجردإلاليسبانهبلهامشتذكيرفىمنهوريادة.تمقيقه

فقبل.ليالوسبعأيامست!النمعنيممتعأنمنهتنابشتمأوطلب!قد،مصطةوقدراى

غلبهماسرعانهـلكن.الظطسرطىوالحصولالرهانكسبفىاملأالت!دىملبامش

علىأ!تابشتمزوجةاشرتهاايام8عدنامانه!داستلايوهـلا.عمي!فوملىتالنعاس

نانم.وهورأسهعندوخمعنهاخبزمنبارغلةعذاأحصتهاكمااليار،

يأخذهانطفهأوتتابشتمأمرعندئذالاختبار.امتيازفىملعامشفشلط!ا

صاوشكالسفينةثلجامشركبوهـلاذ!.بعدبقائهمن!لعلاإذالوركا!،إلىدورجعه

فطلبت.اليدينخاوىيرجعأنعليهاوعزأ!نابشتم،زدجعليهأشفقتالابحار!علىالاننان

جلجامش،منالطوفانرثلفاقترب،المدينةإلىمعهياخذ.،مابشى.ي!فنهانزوبهامن

شوكئانبائاولحستخرجالب!رقاعإلىيفوسأنلهفال.الألهةاسرارمنسرعنلهكشف

الطوفانرملأمر.كماحلعامشوفعل.لهانئامتيدذاشبابااكلهيمنحفهو،!يبفعلله

سمتهالذىالنباتاستمرجثم،بقدميهنقيلأحيرلمربطانبعدالبمر4قاإلىو!فاص

ن)عليعزمأثهحتىالفرحأشدبهفرخاحلعامشولن.،صباهإلىالشمخ"يعىالملحمة

شبابهم.ويستعبدوالباطوهمدبننهأهلمنهبعطى
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بنرعندهلعامعكىكلامسزوالدكاء،يقصدانالدشنابىدالملاحملماممثىسار

داختطفم!.إليهفشملل!4السمرىالنياتشذاا!عيفشمت،يفشملهلببترد

الظود.علىمحصولاخير8فرصةممعاءالبشريةوعلىحليامشطىنوتتوه!ا

لعليامش:المانةصاحبةسدورىنصيمة

ثلجامشياتسعياين"إلي

تجدلنتبغىالتى8الحباإن

البشرالعطامالآلهةخلقتحينما

الب!لمريةطىالموىفئ!زت

بالحيا8هىواستلامرت

الدوامطىمملو،كرشكفليكن،حلهامشياانتأما

مساءنهارمبتهيافرخال!

أيامكمنىكلفىالأ!راحواثم

فهارمساءلالعبوارش

زاهيةنظيفةنيابكواثعل

الماءفىواستحمراسكواغسل

يليكيسمكالذىالصفيرللألل

أحضانكب!التىالروثةمافدء

.،البشريةنصيبهو!ذا
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الرافدبنمادىجدحضار8منمحنار8نمادع!لكرطىالساب!الفصلفىمشا

والتارىدالمعمقداتدالفكردالعمرانافن:فىالمتميزةمظاهرهاأبرزاستعراضبقصد

ذكرناها،التىتلكعناهميةمكللا6كثيرأخرىمواضىهناكف!الحال،الطممعة.لالأس!

قلناكما،القديمالعراىحضارةعنألصيثصلاالمبال،لضيطلهاالعرضنستطعلملكننا

كهذافصلفىكافةبمقاصيلهاورطةالمر.علىبصعيوطوول!سموف!رم،اليدايةكل

.السضارةتلكأصالةعلىمنتارةشواهداتمقاءاساسئامنهالطف

العرايحضار8تركتهاالتىالتلامباتصبالبمثاساسئايعنىف!نهالحالىالصلاما

يتضحوسوف،خارجهامالعربىالوطنلىسواء،الأخرىالقليمةابلداناثوامنىاكليم

وقاصية،دانيةبلدانإلىالعراقمنانتشرتعديدة!ضار!ةمظاهرأنكيفخمهمنفا

لناوسيتضح.البلدانتلكشعوب!عتقداتكنون3ادافىداخمحفىيمدمكلأثرىانهاحيد

طدإبرانإلىأىالانباهاتيكل!ىالعرايمنامتشرتال!نماهـمةالمظاهرنلكانابضنا

دالياليند،،فىالعرييالظمعبلداندالى،الشرقىوال!دممالالشولفى"رمينيا(لورارتو

صالشمالالشمالباتباهايئن!يلادالأناضولبددلاليالفرللا،في!صرو!لسط!سو!يا

النريى.

العصدرفىأخراليبلدمن!ضاريةتلامباتأيةانتثاللىالبحثأنوهعردفى

وأالممافيةالعاتاتاوالتيارةمسصمباشرةاتصالاتوحيالنالبفىيشلزماقميمة

أرضهابنصويةالمشهورة،الرافدينوادىجهانأيضئاالمعرو!!ن.العسكريةالمملات

المعالنخاماتوخاصةالأولمةالموادمنكلئيرإلىأخرىحهةمنتمتقرمياهها،ووسر8

منالبربةامقامندادإلىبدورهادىماوهذا،الحضالكهالبناءماحيار8اليبد3مالأخملما

الفربفباتباه)1(وقاصيةدانيةداقاليمبلدانإلىوصولأمننلفةباتباهاتالرافدينوادى

ببداالأد!الطررشد!ن.المنوسطوالبمرالشامجهإلى"تبانرنبسانطربفانهناككان

عنكميزاتبعدلاوالتىالم!سفيةمنطقةفىالفراتنهرطىالواقعة"بو!ة(سبارمدينةمن

منبالقربمارىمدينةثموعانههيتبمدينة!ماالفراتنهر813بمما!الس!،الفلومةمدينة

صصإلىومنهابتدمرفيمرالصمراءوسطهثاكمنالطررشهذا!يستمر.كمال("بو

الطررشهذاانومعروف.المتوسطالبعرعلىالفيني!يةالساحليةالمدنإلىيتفرعحيث

القوافلسهلاامزايكنلماستخدامهفإنولذلككم؟05()0منتقرلالمسافةالص!راءينترق

المياهمنكييرةكمياتحمليتطلبكانذ&لأنسواةحدعلىالعسكريةمالمملاتالتيادية
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مصالرفىفيمرأمئا،أكثرلكنهالأد!منأطولوهو،الئانىالطررشاما.والعلفوالطعام

!اطفاالغربباتجا.دجلةنهرعلىنينوىالاشوريةالعاصمةمنييدأفهو.كثيرأمانية

اقديمالأمرىالموضعامسهذاهـمرمالفرات.د!لةنهرىبينالشماليةالمزر-منطقة

شوياتصليةفيمنهيستفنىلاامرمالموادهنطمئلطىالحصولكانولذ&6(.)الصلد

فهرعلىحلد()تلGuzanaكو،اناطىحالئا(بازأرشاكرربما)انليل

.الفراتعبوربعدكركميشإليومنهاالبالمحنهرعلىالواثعةحرانمدينةلىثمالخابور

إلىيتفرعومنهاحلبمدينةإلىليصلالفربىال!نوبباتبا.ذللدبعدالطررسهذاو!نصر

السلطيةالمناطقإلىوالاخرسوريامنالوممطىالمناطقإلىينمبا!دهما:رنيسينفرعين

إلىوصرلأالفربىالشمالباتماهفروع"متطدةنقاطوهى،الطررشهذامنويتفرع.منها

اناضول!امنالشرقية!الأثزاءارمينياإلىاالس!بالامكانل!ن.الأئاضولطدكليكيا

بنفذومنهابهـرديارإلىوصولأدلجةنهربم!اذاةنبنوىالعاصمةمنببدامسباتباع

ارمينيا.إلىطوروسجبلمضايقخكل

سيناءعبرالفلسطينية-اال!مو!يةالأراضىمنالنيلدادىجهإلىالوصولويمكن

بانييالأشورلىابنهاسرحدونأيامالعسكريةحمد!مفىالاشد!يوناتبعهالذىامسرو

وادىمنوصلتاليالمبكرةالتثيراتبأنيعتقدمنوهنا!الميلاد.قبلىالسابعالقرنهي

وصلتديما،لامقموضعكللهاموهذذكرحلىسنلاسوالتى،النيلوادىإلىالرافدين

البحريعبرثمالعربمزس6م!ترفاسرمنييدااخرطررشعنربمااوالطررشههذاعن

النيل.ننيةضدالقفطومدينةحماماتوادىإلىوصولأالأحمر

بسببصعبةف!نتمنه،الشروإلىالواقعةبالبلدانالرا!دينصادىاتصالاتأما

المنطفةهذ.سكانانكما،زاكروسمبالسلسلةفبهانممسالتى4الو!رالعبلبةالمنطقةطببعة

المراكزعلىلانقضاضدانمااطرصتتمينكانتالتيالمتظلةالرعويةالقبائلمنكانوا

هذهجمرمسكريةأوتباريةلأكراضا+سالاتفإنذ!ومع.السهليةالمنطقةلىالعضارية

بالقربراياتممر-لأ:هىمعرولهةممراتاىمنافذ!خكلمنممكنةكانتاليبليةالسلسلة

بالذكرجدير.خانقينممر-3السليمانيةمنالبنوبإلىصلببة!ندممر-2راوندورمن

فإنهخانقينممراما،اورميابمير6وسواطألرببمانإلىيغيانكاناالأوليذالممونأن

الإيرانية.الهضبةومدنوهمدانكرمنشا.إلىيصل

منابتدا.زاكروسثبالسلحبم!اذاةيسير،الجنوبأقصىإلىرابعمسوهناك
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هذاوسمترق.ليزفولمنبالقربشوشالعيديةالعاصمةإلىوصولأبدر.منباقو3اكير

!سهلىامتدادالضيقةفىطىرون،وال!الكرخهنهرابهايمرالتىالسهليةالأراضىامس

.)؟(الرافلينلالىمنالرسويى

طرشمنالعريىالخلمحبلدانمعقديمةاتصالاتالعرايف!نالينوبباتما.أما

شروقبحر5اوالأسفل،"البحربالممساريةالنصوسلىإيهيشارالذىنفسهالخلعح

وأ،الأعلى،البحربالمسماريةالنصوسفىيعرفالذىالمتوسطبالبحرمقارنةا!ثسى،

زاك!ئكاللوالملكفصفىدكرهاوردقدالاشاراتهذهلاقدم.ال!ثسس،!لب"بحر

الظمجمسعنللعراقىد!ن.م(aYrV%-)0024!دطدىالدكا!فيحكمالذى

دلمون،بالسا.المسماريةالنصوسم!كرهابلدانمعالفالبلىتباربةاتصالاتالعريى

السند.نهرحوشدربماو!فمانالبحرر!:التوالىطىهىوالتىوملوخام!ن،

ق!(0003-032)0حدودفىسرفىالهـتابةاختراعأنترددلرنالقوليم!نا

وأقاليمبلدانإلىانتشارهاوان،الرافدينوادىبلادفىالحضا!يةالمنيزاتابرزمنل!ن

قلكلشعوبالقدماءالعراقيونقدمهاالتىالإسهاماتاهممنواحدلمكانالقطرخارج8عديد

إلىلاضافةالتارى.بها!يسجلونالكلمةيلونونكيدالكتابةمسعنتعلموالأنهم،البلدان

منكثيرانتقالفىالمهمةنتانيلهكانتونيفارباطاا!دالمسمارىألمطفاذوه

نأالائريةالتنقيياتكث!ف!وقد)2(.سالئثافيةالأدبيةوالمنتياتالدينيةمالمعقداتالمفاهيم

ومن!ياالمتوسطالبحرإلى!سرفاإورانمنتمتدواسعةمنطتلىانتشرالمسمارىالغط

فىالكتابةظهورمنتقريئاقرنينفبعد.شمالاالأناخمولإلىمنوياالعريىالظبعبلدان

العيلاص"الش!بالم!تصينبينيعرفمايلام!اصمة)شو!لى(سوسهفىطهرسومر

3'0)0نصر8ممددورتاريفلىيعاصرالذى5اكديم" A)نماذجوهناك.العراقفىم

اقتصادية.نصوسييدرماعلىوهي،الرقممنمناتعلىئئونة!دتال!بةهذهمن

لانسبقالذىالرافدينمادىمنبتائيرعلهرإنماهذااليصالظاناباخونلصمح

بلادانالراىهذايربح!ما.تقريئاقرن!بنموذدتجلالمسماص!،"النطكل!رشهد

تركعندمااوضحبصرر8ذلكويتبلى،العراقال!ضارىالزخمتحميرنحتدانئاكانتعجم

عنهعوخئا!استعملوا،القديمالعيدسخطهمالميلادقبلالثالثاهفمنتصدفىايلايون

الرالمين.وادىفىالمعرو!المسمارىالغه

فىمبكرحضورالرافدينوادى!همنال!ضاربةالمطاهركانهـقدالفربباتبا.أما
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واضحبشكلتانرتالتىاللمهير8المدنومنسو!يا.وشمالالأوسهافراتمناطق

تمئلهاوالتىالفراتطيمقعالتىمارىمدينةهي،القديمةالعراقيةالحضاريةبالمقومات

تبدرومما.سوريافي،كمال"ابومنالشمالإلىاميالست!بعدعليالحرر!ىتلأطكل

النفوذمنطق!ضمنالواقعةاحاله!منالواقعفىنتKمارىملينةانإليهالإشارة

النصوسفيإليها!رتاثمىالإشاراتطلم.الرافدينلادىلب!والحضارىالسياسى

منق!(0025حمودلىوللطة!"دص!اياناتمالسومرىالأميرزمنإلىتعودالمسمارية

نأغير.العسكرية!توحاىشملتهاالتىالمدنضمن!كرهاوددصث!الأوليلكشسمة

سر،جدفىالسياسيةالأوضا،باضطراباتسمالأميرهذاحكمتلاالذىالقرن

ادلكقائمةتذكرسمبما!ئا8136لىنفونمابسط!اكمةمطيةسمةلاستطاعت

عنسااكلصيةالإمبراطوريةمنحز،اصبمتالمدينةهذهف!نحايهأيةوعلى.السومرية

سوريا.وشمالىالفراتمناطقفيفتوحاىشملتهاالتىاحاليمإلياكل!ىسرمونخسها

ق!(،6002-)2113الثافةيدرسمةحكمخكلالسوصرصنفوذتحتمارىوطلت

بنمرموفامركزااحتلتأنها!يث؟القديمالبابلىالعصرفىاستقد!امارىممل!!ققت

زمريلمملكهازمن!ىوخاصةالعصرذلكفىالسلطةعلىوالمتنا!سةالمتعاصر8الس!ت

الأمد!ية.المملكةهذهتار-لىالذهبىالعصرعهد.يعتبرالذىقم(1*1-)9*1

02منكئرضمالذىالملكىالقصرسيلاتعنمارىمدينةفىالتنقبياتكشفتوقد

الناحيةمن8كييراهميةمال!ىدالم!تا!ية.داللفةالمسمارىبالخطمدونةرقيمألف

الأخرىالسوريةوالممالكمارىبنالسياسيةالصلاتطىالأضواءتسلطفهى"التاريحية

بنومن.اخرىحهةمنويابلأشورببلا4عاتاتهاوعلىمهةمنوقطنهولحبكركميشمئل

المقاطعاتو!كامموظفيهمنمارىملكإلىارسلترسالةالاف5حوالىالمكتشفةالوثاهى

الادا!يةالضاماتمقدارالمراسلاتهذ.خكلمنويتضحالرالدفي.ووادىسورياوامراء

نامنالرغموعلى.الرىلنظامالدطةكرسم!الذىالكميرمالاهتماممالكالممل!العالية

مالمصطلماتالكلماتمنكميرطىتحتوىانهاإلامنا!كماا!ية،باالفةئتمارىوثالق

إلىزمرللممص.يسبقزمنإلىتعطاخرىرسائلوهناك.الأموريةالنمويةوالخصانص

سيقالذىjil-ي!سحمنكلإلي،قطنهملكAil-اشضبعثهاالتىنلكمنها،الصكم

نهرعلىالواقمةالمنطقة!كمتولىالذىل!ن-أشمىلاليمارىطىالمكملىزمريلم

مارىوئام!بي!يوبد."ايكالاتم"فىمركزهاكانوالتىأشورمدينةمنالمنوبإلىدجلة

-42؟-
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كانتاقىاليةالقباكلوتيمماتقمركاتعنتقاروتتضسنأدديسمحالملكإلىرساكل

الحانينقباكلمكلالمابررنهرومنطتسورياو!لممالىافراىمنالوسطىالمناطقتستوطن

و؟نقاثبتتهاالتيالهامةالتادينهةالقضا!ا!ن.يه!ورز!لأول،!)8اليعندينىلالسوتين

؟لكساعدوقد،بابلكلىحمورابىالملكمعاصزاكاناثمورمللهالد-ثمملىانصمالكه

اليا!ثين.ب!طويلمدلمئاركانانبعد!مورابى!كمزمنت!ديدطى

إلىميل06بصدطىمردهخ()تلإبلامدينةهىالشامب!منأضس!لذ

ير!عالمسمارىبال!طمدونةرقيملف15عن7491مامالتنقيياتكشفتطبهمنالملممال

تعودانهااىالعراق(!)كلاكل!ىدالعصرالثالثالسلالاتفبرمصرنهايةإلىتاديضها

النصوسمنالكبيرةالمبموعةهذهوتمئل.الميكقبل2255و0024بينالواقعةالفترةإلى

مئلداقتصاديةإداريةنصوسمنممحونوهى.إبلالمملهالرسميةالسعلاتالمسمارية

نصوسوهناك.الالهةإلىالمقدمةداقرابينمالرسلالقصرفىبالعامل!الماصةالعرابات

في!عكمىبالتعار؟،تتعلقواخرى.الثمينةوالأحياروالنسمعوالصناعاتبالتعدينتتط!

بينود.الميلادقبلالثالثاكفلىإبلالمملفالحاربيةالتعار8ماهميةحيمراه!الوقت

والأسماكوالطيورالحيواناتباسما.قوانمعليتمتوىمدرسيةوثانقأيضئاإبلاوثاهق

التىالمبكر8المسماريةالقوانمتشبهبذلكوهى.أطمراسما.!زدمنرافيةاماكنلاسماء

تحتوىمعيميةنصوسعلىإبلافىوضر.سومركلصدمح،و"أبوفار8هىاكتشاههاتم

الأيمنالعمودفىإبلابلنةي!ابلها!االرقبم،منالأيسرالعمود!ىسريةمفرداتعلى

نهايتهالان،العراقفىاكل!يةالامبراطو!ياثيامعاصرتابلامملهانبالذكر!يرمنه.

لفةاما.ق!(2255-)1922صكمالذىسين-نرامالراىاكل!ىالملكيدعلىمات

مئلالغربيةالجزريةاللفاتمنوهيالباحثينبعضيسميهاكما"الإبلية+فهيالنصوسهذه

.)1(والفيني!يةالأو!فاديتيةبلروعهاالكنعانية

وبهعلى289؟مامفىاى؟مقربئاقرننصفبحوالىإبلاوثانقاكتشا!وقبل

شمالىفىالساطعلىالراقعةشمر6()رأسأونعاريتمدينةفىالتنقيياتكشلت،التحديد

مظتهيعدر!ما.المسمارىبالغطالمدونةالطينرقممنمعموعةأولعنسوريا

كانامكرارعلىا!يةواللنةالمسمارىبالتئن!ونبعضهاانأوسفا!يتوثانقبحصوس

منالأغلبيةانغيردالغورية.بالحيثيةمدونالأخربعضهامانالرالدين،مادىجهلىمارئا

ثديدمسماص!بخطملرنةكانت،الطئرقممنمنات8عدمنممحونوهى"او!فاريتو؟مق
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هيانئاكانالحطهذاانا!عتةالمدثأثبتتطدقبلى.منمعروفةتكنلمالأخرىهىولنة

الكنعانية،االفةمنلهيةسابغانكرلاكماوهى،الأونكاريتيةاللنةبهلتالشكلمسمارى-

طىأو!ناريتفىعثر949؟سنةوفى.!رئا(الوععة03قوامهاابمديةمنيمكونوانه

فيهمتداولةكانتالذىالتمسسليمسبمرتبةهذهالأوظ!يتيةالأبعديةطىيحتوىرقيم

لهليسهعانىخطالأو!غاريتيةالأبيدية!ك؟العدأتالمسمال!ىالشكلوياستثناء.أنذاك

التاريخيةالعصورأخرإليبقيدالذىالقديمالعراقفىالمعرو!المسمارىبالخطعة

ويتلمالطينعلىكتبا،هناكما،الاشينأنمنبالرغم،ومقطعيةرمزيةعداتمنمزيخا

قصاندمناونثاريتوثانقمنالرنيسالعزءويتكون.ا!مينإليالبسار!هةومنالقصبمن

تارىويعود.أناتدالألهةبعلالإلهحولتدورالتىتلكابرزهاومنداسطوريةملممية

.).(ق!0014-0015بينالواقعةالمرحلةإلىاو!فاريتنصوس

الأناضولبكإلىأشورمننسيئامبكرعصرفىوصلىقدالمسمارىالغطوكان

ألاهـث!علىم!يدماطىاقركبةالأراضىفىحالئا(تبهثولكانيشمدينافىعثرحيث

افانىاطفمستهلفىأشررياتبادئامركزاتشلكانتوالتىالمسمارىبالخلمدونةرقيم

التارىمنالمرطةهذهفىالأشوهـناستطاعإذيم(.0591حدود)فيالميلادقبل

د!نت.الصفرىأسيافىمهعةمدنفىتماريةمراكزعدةيقيمواأن،القديمالأشورى

التيارمارس!يثأبرزهامنأنقرهمنالعنوبإلىميلا15تبعدالتىكانيشمدينة

اشوربلادكلالتياديةالبيوتاتمعدالتصديرالاستيرادمنواسعةمعاطتفيهاالأشوريون

كافدالتىالحصوسومهطىالمعالنخاماتأشورإلىتصدركانيصكانتإدنفسها،

المصنعةالمعدنيةالبضانعتصدراشوركانتصينفى،ناضولما1J!با3منامنتستمرج

الفعاياتانالتيالكاالمركزهذالىالمكشنةالمسماريةالونام!منويظهر.لالمنسومات

ا!هةمنأسيتهاإلى!يالاضافة.أميال6لعداستمرتأشورطدكانيشبينالتجادية

االهيةطىالضوتسلطلأنهااللنوصةالنا!يةمنكبير8اهميةكانيشلوثائقلإن!الاقتصادية

القديمالأشىالعصرمنالمسماريةالوم!نقوانخاصة،القديمةعصورهافىالاشورية

.)3نفسهاأشوربلادمنثدلمهيلة

!لدان،فةكلقيلمنمثيللهيسبقلمبشكلالمسماصىالح!استعمالشاءؤلمد

الانقالرنيسةالتد!وسيلةاصبمضساى!،0041حدودفى!لأشىالشرو

لالمثين!صروفلسطنوسورياالعراىولملامراءملودبئالمنبادلةالدبلوماسية

فيلنتهمثابةليالمسمارىالحطاستندمواالنينارمينياكلالألرارتول!ن.مالميتانين
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بلا"منالمسمارىالمطاستعارتالتىاموامأخرالميلاد!بلالأولاكدمنالثانىالنصد

الراهـيئ.لادى

مادىمنبنلامبرالأدنيالشرقبلدانفىالمسمارىالنطلاننشارالعرضهذابعد

واسعةالأخرىهىمناطقإلىالبابليةاللغةانتشارعنالص!يثالإ%ليننكل،الرافد!ين

الم!سارىال!طأنالمعروففمن.المسماهـهةتقا!ه!بهالتاثمىالرنيسةاالغةباعتبارها

البابلية)بفروعهاا!يةنمالسومريةاللفةقموناساساالرالدينوادىلىاستمديم

بالاضمحلكلبدأت،حزرية!يرلفةوهى،السومريةاالغةانايضالحلد.(والأشورية

ويذلكالتار-،فىسومريةسلالةأخرتعتبرالتىالثالم!اورسمةسقوطبعدمنام!ريبم

القديمالبابلىالعصرممالكمكاتباتكلالرسمىالصعيدعلىمطهاتملاكل!يةأخنت

الرافدينوادىفى8السانداللفةالبابلية!يقيت.المجتمعفىالم!مىاقداولصعيدوعلى

واحتكلغذوإلىالقديمالتار-منمضتللةزمنية!قبخكلتعرضتالبلادأنمنبالرغم

الحضارىالزنجمتلاسيرتمتيقعونالمحتلونالفزاةكان.8مركلوفى،،!!ع.الأمنبي

ا!ديةالسد"اسقطواالذينفا!اين.مالتقاليدمالعاداتمالمعمقداتاالفةمبالفىالب!

واللنةالمسمارىالغطاستعملوا،ى!(0212-)0221الزمنمنقرنزها.البلادوحكموا

دادىفىالدكمفيبقواالذينأيضئادالكشيون.بلفتهممدونشى.يصلناد!لما!ية

المسمارىالنهاستصلواقأ(W.1-)5915قرونأريعةعلىتزيدطويلةحقبةالرافدين

بحيثحذابلغالقديمةالعراقيةالحضار8بمقاتتلاهرهمأن؟فىإلىيضاف.البابل!ةلالهفة

المؤلفاتمنكبيرلعددوالنقلالتأليفحركأفىملموطبنشاطتميزالكشىالعصر)ن

اللفة8سيادوتظهر.مالفلسفةلالمعتقداتالفكرإطارضمنتقعالتىتلكوخاصة!البابلية

تمودوالتىنوزى،فىالتمقبباتعنهاكشفتالتىالمسماريةالوئاتقفىمليةبصور8ابابلية

لاحد-كانت))!مخا(نوزى،أنمنالرغمفعلى.الميلا4قبلعشروافالثالرابعالترنينإلى

مخنلفلتدونالرسميةاللفةبقيتالبابليةأنإلا؟الموريةالسيطر6انذاكالتابعةالمدنمن

اليمية.8المياشوون

التىالهزريةالقبانلمنوهمالأموتأنإلىأبضئاالإشار6منلابدالسياىهذاوفى

أورسلةسقوطبعدالبلادفىالحكممقاليدتسلمتصالتىفربيةمزريةلغةممحمكانت

اللغةتثيرتعتالأضىهىوقعتقدقم(02)60الميلارر!بلالثالثا!دنهايةكلافالثة

الكنعانيةالقباكلمنمعريفهوكمادالأسدن!الرافدفيوادىبلا4دى8الساندالبابلية

فىالحكممقايدعلىالاستيلالينباحهمبعدالأموريةيستعملواأنمتقئاد!نالشرقية
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هىبقيتل!لكمنهابدلأالبابليةاستعملواانهم3إ!يحدثلمذلكانكير،الرافدينصادى

البلاد.فى6الساندالرسميةاللفة

عندماالميلادقبلعشرالرابعالقرنخكلسالانتشارالشهر6!دةالبابليلأاللفةووصلت

ذلكعلىوالدليل.القديمالأدنىالشرقأقطاربنالدبلوماسيةالمراسلاتلفةأصبحت

سقكئيؤةاشياءضمنممبت،التىالعمارنةتلالمصريةالعاصمة!ىالمكتشفةالرسانل

مابنهالثالثامينوفسزمنلهىوخاصةمصروفراعنةالرافدين!ادىملوكبنالعاتات

النفوذوانحسارالشامجدفىالسياسيةالأحوالعلىالأضواءتسلطأنهاكما،اخناتون

سيرمتابعةعنالجديدةالدينيةإصدحاتهأشنلتهالذى)خناتونزمنالمنطقةهذ.عنالمصرى

تلفىانشنتخاصةمدرسةأنالباحثيبعضوسحح.فيهاالسياسيةوالتطوراتالأحداث

الأداةأصبحاعندماالبابليةواللغةالمسماريةالكتابةمبادىءالمصرلينالكتبةلتعليمالعمارنة

الشرقلولوصكامملوكبينالمتبادلةالدوليةوالوثانقالمراسلاتبهاتكتبكانتالتىالرنيسة

القديم.الأدنى

فىتركتهالذىالأنرإلىنشيرانالبابليةالغةانتشارعنحديثنانهايةفىلناولابد

البابلىالأصلذاتالمفرداتبعضباستعارةوذلكمثلا،كالإنجليزيةالحديئ!اللفاتمنبعض

مماوالممالنالنباتاتأسما.منم!موعةأولانذكرالمفرداتتلكومن.اليونانيةطريقعن

الطيية:المستحضراتفىيستخدمكان

الهاطىاصلهاالانيليزيةاللفةهىالكلمة

ba carob!خرنوب(خووبث!مم(

Kurkamu crocusكركم

Kasu cassiaاتاسما

كمدنKamطةuح"لناكلألااول

Kurku chicory.هذبا

gassu gupsumمص

zupu hyssopفلكا

u ladanumحةladلادن

مرل!لاول!*

naptu naphtuننط

saffronولzupiranزعلران

عنإماالأور!يية،اللفاتإلىدخلتمتنوعةأخرىمفرداتفهناكذلك،عنوفضلأ

منها:بابليةالأصلفىوهىاليونانيةأوالعربية-لس
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البابلىأصلهانيليزكة21للفةاهىالكلمة

bys48!الميط(العمق0ميالم(

الطىملح.ميللال!4نل!للة

guhlu alchoholكمل

qanu cone/canonامن!

دهبلعللا"ل!كمنل!+!ا،

torgumanu*ء*ه dragفرممان

كنلا!،4*5"

iashpu jasperيشب

mana minaلنن()!دةمنا

لينةlibittu)للات"نا(plلانلا4

shiqlu shekelلنن()!دةشيكل

karashu cherryكذ

منماهالذى"(ahel)بالانطيزيةراحيلاسمانأيضئابالمظة!دير

aharالسربةالأغنامإلهةاسمإلىاصلأيرجعالنعحة(-خنل)بمعنى:اح"لعهالعبرية

تدلالتيArmenicaالينيةالكلمةأنكماوالأخير.الأولالص!يحينالحرفينإبدالمع

منملخوذ-هىدانماسابفا؟يظنكانكماارمينياءمنمشتقةليستالمشمشفاكهةمحلى

لجدمنأوروياإليأدخلتقدالفاكهةهذهشجرةأنفالراثحولذلك5!،حم!،البابليةالكلمة

الرافدين.وادى

أصلإليتعود!طمة025منيقربماباقرطهالأستاذاحصى0891،عاموفي

ونممبسالعريية.االثةفىالأعجمىاوالدخ!لمنهعدكانصانهاحنفىبابلىهاوسومرى

.المنرداتتلكمنعدذاأدفا.فى

البابلىأصلهاالعربيةهىالكلمة

abubu)ا.لماه(*)باب

لأصل(ا)سومريةutunuاحن

للا6!ل!4احر

argamanuالحان

!احهكل!زم!()نماتلمحدت

لأصل(ا)سريةكأ!لملةاميم

busuبط

buralluبلور

الأصل()سرية4لا،لدكلالطل!ن

للالططأ4ضور
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صنم

س!مل

سوممن

كبه

هيكل

بد!ان

"8لل!

supurg!للال

لاطلألثعنلأد

kuppatu

الأصل()سريةلالمل!ط!

لاحة!سلأ8له

اقديمهالعراقىالأدبأنالقولأمكنناالتأئير،سياقفيالأدبإلىانتقلنامالاذا

بلدانمنواسعةمناطقفىالأخرهوانتشر،البابليةماالفةالمسمارىالحطشانشانه

ؤلعد.البلدانتلكفىالأدبرمالمنكب!ررشلاعجائااستحسانالقىمانه،اقديمالشرق

ال!بهيفمنكئيراأنالحالىالقرنمنالماضىالنصفخلكلالمسماهـلةاللراساتأظهرت

الم!نان.ويلادومصرالصئداسياوفلسطينسورياإلىالعراقمنوصلتقدكانتالأدبية

رقيم!علىالبالموننهرلىRAلىحرانمدينةكلولاحدوهوتبهسلطانلىعثرفقد

العثورإن.نفورتا-مميلاسمهنفرمنفقيررجلبطلهاكانالىالساخرةالبابليةالقصةمن

يفسرربماتبهسلطانونبانببالأشورمكتبةضمننينوىفىنفورتا-جميلقصةعلى

نانعرفعندماخاصةطرافتها!بسببالقصةنالتهاالتىالواسعة8الشهرعلىدليلبلأهه

من8بعيدمسافةعلىالعراقمنويىلىالواقعةنفرمدينةمنشمصحولتدور)حداثها

أحدفىالأصلفىكتيتمنهاالنسخأقدممكونانالمستبعدغيرمنفإنهولذلك.حران

مميل-!صةشور.الأخرىالمدنإلىانتشرتومنهانلرمدينةفىالعديدةالتدو!مراكز

حظوةيمدعساهالمدينةحاكمإلىيمكربأنارادنفر،مدينةبسكنفقيرربلحولنفورتا

لاالذىنويهيميعأنوهىفريمةفكر6ببالهخطرتهورموذات.ويوسهفقر.منو!تخلصعنده

إليعنرىنفورتاضيلىواقتاد.المدينةحاكمإلىهديةيقدمهاعنزةبثمنهويشترىسوا.يملك

يديهبينالفقيرالربلمئلو!لا.لي!ابلهسيذ.منلهيستثنانالبوابمندلألبالحاكمبيت

الاهانةبوطلانفورتا-مميلشعرلقد.الفد!كلىبطؤلامرعنيئاتوييضاالحاكم!يغه

البوابأننفىسىهانبل!سرلمذ&بكنمدلم.الماكممنلنفسهالاننفامعلىالعزمفعفد

إلىلم!البوابنقلوهـلا.اضعافئ!الصاعيكيلسودبامهالبيتخارجإلىيقتادهطو

ذلكانانبتتالقصةمحرياتولكن!يوعيد.بهاستحفافاشمقيهملهالماكمضحك،سيد.

مني!تصانفعلأاستطاعالأخيرفىدانهدالدهاء،المكرمنكبيرقطرعلىكانالمعدمالفقير

منمترفثرىصيادزىلىمر6متتكروهوهلدبرهاالمكاندمنسلسلةفىالحاكمذلك
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نأإليهالإشار8تيد!رومما.المريضالماكملمعاليةما.طبييذ!كلومر8الملك،أصدقا.

العامصالإطارالموضوعحيثمنيملمبهوليلةليلةلففىمعروفهومماالقصصمنب!

.،(لهيازهاطىمننااقينفور؟-مميلكصة

منواسعةارباهكلصيتهاداعالتىالأليبةالظاليدمنطعام!رملصةل!ن!

فىاخرىملنوكليانيبالأشورمكنبةلىطيهاعثرالتىالرقممنففضلأ.القديمالعالم

حتوششالحيثيةالعاصمةلىعثرفقدالملحمةهمقاصيلطىتمتسداقىاقطرداخل

نصوسعليوضر.منهاالضاساللعإلىتعودالملصةمنأهزا.بعضعلى!كوى()ب!غات

الملحمةهذ.مننصسطىعثركما.الملحمةمنلأبزاءدنريةحيثيةتربماتت!مل

ثزظتمملرقيممنكسر8للعلميلهقبلذكر.عدىمنناالذىتبهسدطانموقعكلأيظ

التىبلعامش،لملحمةالواسعالانتشارهذاأن.بللسطفىمعدوموهعليعليهاعثرمنها

الواسعةالشهرةبوفمرمبببن،البمثهذامنالئانىالفصلفىقماصبلهافىكرعلىمشا

الفكرانجزماراشهر،الخالدةالأدبيةالأعمالمن8واحدبصفتهاالمسةهذ.بها!كليتاقى

موضوغاتعالحكونهامنشهرتهااستممتالملممةانومعروفالقميمة.العصورفىاأنساني

بالغلود.الدانمالإنسانوتشبثالموتوهومحضئاإنسان!

اثزاتركتالتىالشهير6الظليفمنوابابليةمنهاالسومرية"الطويان،قصصوتعد

سفرمندلكيتضحكماالعبرانين،!اصةالأ!ى؟القليمةا!واممعتقداتفىواضخا

عندالعبرانيةالمعتتداتكلبالذاتالموضوعهذامنالتلاصيلمنالمزنبدوسفونالمص

ا!ع!الأدباثر!يطهر.العبرانيةالمشقداتكلارافدين!ادى6حضارانرعنامكل

خكلمنايضئاتفصيلالهسنعرضماوهولسليمانالإنشادنشيدسلرلىايضئاواضغا

وحبببم!)تمور(دموزىالراعىبالإلهالحاصةالفزلقصاندمعالسفرلهذاالمقارنةدراسننا

الب!ث.هذامنالرابعالفصلفى)عشتار(،أناناالإلهة

كانتعليهالعماعىاثويالحزنهذابموتالماصةالسريةالمعتقداتل!نويالمئل

الإلهداليسبعلمنكلشارك!يث،وفلسطينسوهـماإلىالأتهىطريقهاتقد

ناكيدالإلههذابموتالماصالمبحثكلنرىوسدأيضئا.الموتبصفةتموزالراص

ومما.المسمحالسيدإلىنسبتالتىالصفاتكلداضحاأثرلمتركتبهالمتعل!المعمقدات

هوكمادالذى،الراصاألهموتعلىالهماصالمونأنالصمدهذافيإليهالإشار8ييدو

علىالمضمعمنكلئابندرسلم،الرافمينوادىبفىالشانعةالطقوسمنكانمعروت
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الطوانفبعضمعتقداتفىمنهلاثارلالاسببقيتدانما!الزمنيةالمقبةتعاقيمنالرغم

المعروفينالكلدانينالمرانيةمذاهبعنميدية599فىالمتوفىالنديمابنيذكرإذ.اللينية

البابليةالسنةفرارطىنيسانبشهرتبداسنتهمانأى،!نيسانسنتهم"اولانبالصابت!

عيديعنىالبوتاتعيدمنهالنصد"كلإنهفي!ولتموز،شهرفىاحتفالاتهمعنيتمدثثم

عظامهوطحنريهقتلهكيدعليهالنسا.وتبكىالإلهلتاوزيعملعيدتاوزوهوالمبكياتالنسا.

مبلؤلهحنطةتلاطنبلرصفىمط!وناشيناالنساءتكلفلاال!هىنراهانمالرحىفى

.)8(ذلك،اشبهوماوزبيئاوتمراوحمصا

المعتقداتبقايامنشكدونمنهوتموزشهروفىتالذ،القتيل"الإلهعلىالبكاهإن

علىوتنريتهاعظامهوطحنقنلهأنغير.)تموز(لموزىالحصببإلهالحاصةوالطقوس

فقط.الكنعانيةالأسطور8فىإلايشابههمالهنبدلاالنديمابنذكرهالذىالنحو

مناتحنواالكنعانيذأنشمر6()رأساونكاريتفىالمكتشفةالكنعانيةالنصووتذكر

منالرغموعلى.التوالىعليمانانا!ن!نظمررشيكونانويذلك،للخصبإلهينداناتبعل

فارفاأنإلاالسومريأ،والأسطور8الكنعانيةالأسطور8بنالتشابهاوجهمنبعضجود

سبباأناناالإلهةفيهتكونالذىالوقتففى.الباحثاماميشخصماسرعانبينهمابارزا

عدوهمنبعللمهالمنمثمةبدورتقومأناتالإلهةنجد،دموزىلند!جهاحبييهاماساةفى

الأسفل.العالمإله،)موت(وقاتله

العانبهذاتوضحالتىالكنعانيةالأساطيرا!دىمنفقراتنقتبسذلكعلىوكمثال

:بالذات

بعلمنأناتالعذراء"اقتربت

بعلإلى)يهن!اناتقلبوكان

عجلهاإلىالبفر6!ب

خطهاإلىالنعية!ب

متبالإلهفامسكت

نرته8ويالمذرا

أ!رقتهالناروفى

ط!نتهالرحىلك
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رمم!الحمكلو!ى

منه!طئايكلالطيرل!ن

.)9(+بقايا.التهمواحتى

بطحندع!مموتالإلهبصرو!هاننتقماناتالالهةانالمقطعهذامنماضحاببدو

النديمابنكلتابوفيالكنعانيةالأسطور8فىلمكر.جا.الذىالنيوعلىوتذديتهاعلامه

وعنالمرانيينالصابئ!ضد)تيوز(ثاوزالإلهموتعنيقالماأن!ىشكفلاولذ!أيضا.

قربإلييربمالرواسبهذ.مئلوبودأنوسدو.كنعانيةرواسبإلىيشيرلهزو!م!انتقام

منهاالغربىالشمالىالجزءفىالبلمخنهرعليتقعفهى،الكنعانيينبلادمنحرانمدينة

الشامبلادإلىالرافدينمادىشرقيشمالمنالممتدالقديمالرنيسالتعال!امسوعلى

حهةومن.فيهغرابةلاأمرحرانسكانبينكنعانيأمعمثداتفبولذ&.والأناضول

منطقةفى)تموز(دموزىبالإلهالناصةالبابلية-السومريةالمعتقداتانتشارفإنأخرى

التاريخيةالعصورمعظمكلكانتالمنطقةهذ.لأنلملك.طبيعئاامزاالأخرهويعتبرحران

سين،لعبادةبالذامركزاحرانوكانت.الرافلينوادىبلادو!ضارياسياسئاتابعةالقليصة

قديمةعصورمنذأدرالعريقةالسرلةالمدينةبعبادتهاشتهرتالذىالإلهوهو،القمرإله

ق!(953-)556بابلفىالكلديأالسمةملوكأخروهوفبوننيدأنبالذكر!دير.جدا

لأبيهجلم!بانعلما؟سيناجمهمعبدفىوخاصةالمدينةهذهلىعمرانيةباعمالقامثدكان

بانالقولإلىهذاكلمنونخلص.حرانفىالمعبدهذأكهنةمنكانوادامهأباهل!!

القتيلالالهعلىفالبكاء.والكنعانيةالبابليةللمعتقداتوامتزاجالتقا.فقطةكانتحرانمدينة

ض!زعلىالمما!العزندداسبومنبابلىتلاميرهوالحرانيينالصابتىمعتقداتفىلذ5

تلاليرعن6عبارال!فى!ذريتهاعظامهوطينقتدهيكوقبينما،الرافدينلادىدىالمعرود

بعل.الالهمقنلاسطور8منباءكمعانى

تبهوسلطانحرانتلولتقعحيث،الفراتعلىالبلمخمنطمةأنأيضاالمعرررومن

الناحيتينمن8كييراهميةلهاكانت،(كركميشمنالعنوبإلىالأصيمر)تلبارسبوتل

طدسورياوشمالالرافدينوادىبيناتصالمنطقةتشكللأنهاوالتما!ية،العسكرية

Bit)ادينى()بيتدعاصمةبارسبتلكانفقد.الأناضول Adini)،المقاطعاتإحدىوهى

كئير-متاعبالمقاطعةهذ.أثارتوقد.الأعلىدالنراتالبلئمنطقةفيالرنيسةالأرامية
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الأشوتانيخرقى!(؟985-)3ههلثالم!بالناصرأشورالملكزمنليلدثموت

لنفوثممبالنسبةلأهميتهاإمبراطوريتهممنمز،ومعلهاطيهاسيطرتهمفرضمنتمكنوا

مسكريةمعةىم856سنةالثالثنصرشلماالملك!يهاأقامطد.والأناخمولسوريافى

.نصر،"ميناءشلمابمعنينصر-شلماكارسماها

بلادهىعنهاالنسبىبعدهارغمالرافدينوادىب!ضار8تلامرتالتيالبلدانومن

الألنىالشروبلدانإلىالمسمارىالغطانتشارعلىالكدمأسماءذكرنافقد.الأناضول

التىالط!رقممنألافبضعةعلىتركيافيتبه(ثولكانيشكلالعثورتمانه،القديم

اطف!يدايةالثالثاهفنهايةلىالمنطقةكلالأشوهـساثامهتبارىلمركزسجلاتتمئل

"حاثوشاشهال!يثبةالعاصمةفىالعثورتمانهإلىايضئااشرناكما5).؟(الميلا4قبلالثانى

النصوسوانمليامشملممةمنالماسىالرقيمأمزاهبعضعلىالأن(كرى)بو!غاز

ناوال!قيقة.والبابليةالسومرلةالنليقةبتصصلاضحاتلامزاتظهربالغليقةالخاصةالحبثية

الأشورىالعصرمنبكئيرافدمزمنإلىترععالأناضولببلا!الرافدينوادىجدماتات

لملةنىبنالواثعةالمنطقةأى؟الؤس8منالشماليةالمنطقةأنفالمعرو!.القديم

براكتليكونهالذىالمئلثمنهاعديدةومدنبقرىالقديمةالعصورلىترخركانت،واللرات

ا!ينانايضاالمعروفومنال!ابور.نهرطىتقعوالتى!لفدةلبازارشفروتل

منذالأناضولبلادمنامزاهالشماليةحدولماشملتواسعةإمبراطوريةإقامةاستطاعوا

!باىكليلكرالذى،فى!(2316-)71*اكل!ىسرمونالإمبراطوريةمو!سىعهد

ثبالاى،الفضة"مبالوعلى"أمانوس!باللبنانأى5الألذ،"غاباتطىاستولىبثمه

باههكتاباىفىيذكرق!(2255-22%)1سين-نرام!ليدهل!نويالمثل.مدال!ى

منالشماليةالمنطقةفيالعسكريةفتو!اتهانكما.الأدذ،مبال،"أمفوسعلىاستولي

نفسهسين-نرامالملك8وصوربا!يةكتابةطيهاصحريةمنحوتةومممهاقدالإمبراطو!ية

بالقرب!سن()بيرقريةفىمروةهذهالصمريةمالمنحوت!،الخوتعلىانتصار.تغلد

صالئا.التركيةالأراضىفىبكرديارمن

الأناضوله4بلاررإلىفعلأالعسكريةحملاتمبمولا!ينالملوكاقواليعززومما

كلفىالتنقبباتضهاكشفتالىالعسكربةالممصينات5منهاالشرقيةالأهزاءطىوهيمننهم

الطررشطىصمكريةمعةليكونأساسئابنيفغقصرطىضرهنا.الغابورطىبرالى

الملكاسمبنانهفىالمستعملjoINIJ.0.سورياوشمالىالأماضولبلادإليالمودى
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طوسلةجانبيةغرفعلىوي!توىم،39*2لألأالقصرهذاابعادوتبلغ.س!-نراماكل!ى

الشماليةالأقاليممنمزيةمنيردمالمرنم35*42ابعاد.قيلغكم!بصحنت!يط

ليكونأساشابنىأنهأى!الدفايةالقصرطييعةعلىيدلومماا!ية.للايراطوريةاكابعة

مانب.كلعلىبرجلهواحدلممدضلالهانكمام،11هملغمدرانهسمكأن،عسكريةمعة

إلمهاهصلانقبلالأناخمولبكإلىنفوثممرصلواا!ينالملوكأننبدالنموهن!اوعلى

.)11(الذمنمنقرونثل!بنحوالقديمالاشورىالعصرفىالأشوهـس

تبه(ثولكانيشفىالمكتشفةالأشوريةالمسماريةالوثانقاثبتتفقدحالايةوعلى

ناالوثامدنلكلراسةمنتبينطد.أشورجدوي!تبينهاومهمدانمتبارىمض!ود

علىالبضانعتحملقوافلم!عنيتمكانالصفرىلاسيااشوربلادب!تاثيارىالتبادل

كمياتذكريردالذىالن!اسهوالصنرىأسياتصدرهكانتمااهمماناسيرهكل!ر

فهى،أشور!دئصئ!رهاكانتالتىالبضانعأما".اطنانخسمةإليأ!ياناتصلمنهجميرة

الصفرىأسياإلىتصديرهايبرىكانالتىالرصاصوخامات7المنسوماتالناللافىتشمل

إلىالمسماريةالنصووأحدفىإشارةورتوقد.لصهرهاهناكا!زمالو!يلتنرنطرلم

الزيتونأيضاتصدرأشوربلادوكانت.الرصاصمنطناعشرأحدمننحماتحمل!اهـلة

4mb.والصوف

ربمالأسبابقم.0018بعدنهايتهاإلىحاتوكانيمكىاشورب!يالعاتانيطهر

ألحيثيئشابازديادتقترنوالتىنفسها،الأماضولجدلىسكانيةتفيساتبحدثتتطق

إليتاربضهايعطالتي،الحيثيةالونانقمن!يظهر.رويزبفتر6اقارىهذابعدالمنطقةفى

دلادىالحيثينبينتبارية!اتاتهناكأن،الميكقبلالثانىاطفمننىالم!النصف

كمياتإرسالعنالميثىالملكاعتذارالنصووا!دلهىوور.إيبهويمرومصرالرالدين

هالسلاحصناعةفىرنيسةمادةوهو،الصيدلأنربما،الأشورىالملكإلىال!يدمنمعينة

.،؟(حكوصلاشرا!خاضئاتسو!قهكان

ومنهاالرافدينوادىبلادفىمعروثةكانتالتىالمعتقداتببعضالحيثمونتلامر!لمد

منالمسننبطةبالعرافةبمسىماوهو،منهاالكبدخاصة،اللببحةاحشاءلسطون

منمصنوعةطكبدالبابليةالنماذحمنطدإليناوصلطد.)لاههع!ه"محمالكبدفس

تبينالبابليةباالفةوكلتاباتإ!كماراتوعليهاوماعزخرافجمادتمئلالفال!فىطى"افي

الصلراءف!صهخكلمنالنبيمةلصا!بالفاليسمتبطالعراىد!ن.داهزانهالكداقسام
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تلالروقد.للكبدالضسمةالفصوسطىتظهرالتى!التشديهات!تشققاتومراقبتهوقنواتها

فىالتنتيياتكشلتحيثابابليةالعرافةمنالطريقةبهذهالصنرىأسيافىالحيثيون

علىعثركما،والبابليةبالحيثيةكتابةعليهالكبدنموذجعنكرى()بو!فازالحيثيةالعاصمة

تشنزابيالمدينةحروسكينىاالموقعفىاكتشفسم(12ر)5طولهالبرونزمنأخرنموذج

ونقلوهاالغربيةأسيامنالبابليةالكدعرافةمعهمحملواالأهروسكينأنوالراجح،بايطاليا

.)13(الرومانإلىمعهم

الظجمففىالكونبخلقالضاصةالبابليةالمعتقداتتركتهاالتىالتلاميراتابرزمنولعل

الرغمفعلى.(Kumarbi)كوماربىاكهحولتدورالتىالأسطور6الأناضولجدفىالحيثية

ثيتربوك،الأستاذأوفمحكما،يشيرماالأدلةمنهناكلان،الأصلخوريالالههذاانمن

تأثيراتتمكسأنهاذلككلمنفالأهم،خوريلأصلترجمةتكونربماالأسطورةهذهأنإلي

إيا،)ولولول(أنو،(Alalu)ألالو،الأسطورةحولهاتدورالتىالآلهةأنإذ.واضحةبابلية

الإلهذهابمذكرالأسطورأنكما،بابلية!مها()البابليةفى)وللحط(ووزوه)،ص!(

احيانايطابقكوماربىالإلهلأندةلك،انليلالشهيرالسومرىالإلهمدينة،نفرإلىكوماربى

الآلهة!بانسابأساسئاتعتىالبحثموضوعةكوماربىأسطورةأنالمهمومن.انليلالإلهمع

الحيثية6الأسطورفىحلئاالبابلىالتلامير!يظهر.ألالىالإله"سليلبانهعنهتقولأنهابدليل

غرارعلىحوماربىأنو5ألالو:اكهةأجيالبينثرىالذىالعرشعلى4الصراقصةفى

منالفتيةالألهة!يينحهةمنايسوالإلهبينالبابليةالحليقةقصةعنهتتحدثالذىالصراع

القارىءإعطا.أحلومناأيضاح،لىوزيادةبعد.فيمانيامةويينمردئبيننم،أخرىجهة

مقطئا8أدنافيفقتبس،الألهةوصراعبالظيقةالخاصةالحيثيةالأسطور3محتوىعن6فكر

بدايتها:من

العرشعليجالممئا)لالعل!(ألالوالإله"كان

أمامهيقف،الألهةاول،العطيمأنووكان

قدميهعندوينحنى

يدهلهىالشرابكؤوسيضعنم

السماءفيملظأطوكان،مطودات"سنواتؤلسمع

ألالوضدحرئاأنوشنالتاسعةالسنةوفى

الالوفاندهر
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أمامهلانهزم

المظلمةالأرضإلى،الأسفلإلىداهئا

م!نهالعريرعلىأنوههلس

صشهطيمالشاانوكانلفد

الشرابلهيقدمالعظيمدا!()ا"كم!كوماربىكلان

قدميهعند!ينحنى

يدهفىالشرابكؤوسيضعثم

المساءفىملئاأنوكانهمطودات"سنواتولشمع

كوماربىضدحرئايشنانأنوعلىكانالتاسعةالسنةوفى

أنوضدحرببشن،ألالوسليل،كوماربىفقام

كوماربىعينأمامالصمودطىقادزايعدلمانوانغير

وهرببديهبنمنفانسل

السماءإلىوذهبأنوافسللتدأجل

خلفهكوماربىفانطلق

قممهمنبأنووامسك

.)،9(000،اسنلإلىوبر.

التأئيراتلانتشارمتابعتتافىالنيلوارىإلىوسورياالأناضولمنالانننتقل

الأ!يأالدلائلتشيرإذ.القديمالأدنىالشرقبلدانإلىالرافدينوادىبلادمنالحضارية

فحربدايةإلىترجع"قديمةازمانإليتعطالنيلووادىالرافدينوادىبينالعاتاتانإلى

وصولعليالمختصونالعلماءويتفق.بقليلالميلادقبلسنة0003قبلماإلىاىالتارى

كيفيةفىيختلفونلكنهم،الأسراتقبلماعصرفترةفىالنيلوادىإلىبديدة8حضار

عنجاحاانهمأمويالغزوفجل!ذلكحدثديلمصر،إلىال!ضارةهذهأصحابل!

العراقحضارةتلاميرعلىشواهدمنسنذكرهمالهإن،حالايةوعلى.المتكررالشمللمس

الدكتورالأستادكتبهاالتى6المركزالغلاصةعلىمعطمهفىيعتمدإنمامصر.فىاقديم

1كةء*والموسومالقيمكتابهخاتمةفىفرنكلورت "The Birth of Civilization in the

01st!ويمكننا.،الأدنىالشرقفىالحضارة"فمرضوانتمتالعربيةإلىتربموالذى،ص

الاتية:بالنقاطلرفكورتإليهاتوصلالتىالنتانحتلخيص
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انهاعلىوزخرفتهاماشهاتدلمصرفىإسطوانيةاختامث!علىالعثور-لأ

نصر8وممدالوركاهدورىإلىاىبالكتابى؟الشبيهالعصرإلىتعودطى،الأصلسرية

الدورمنقبرفىالمفرياتاثناءالأختامهذ.أ!دعلىضروقد.قم0003منابتداء

أيضئا.نفسهالموهعإلىالأخرانالحتمانيعودانالمحتملومن،8نقادفىالعرزى

ببلفىعليهفثيرسكينمضضعلىداضحبثمكلتظهرسريةتثميراتهناك-2

تلكوتتمئل.العاحمنومقبضهاالصوانحعرمننصلهاصنعوقد،مصرفىالعرق

بالنقاطاميازهايمكنوالتىالمقبضحانبىعلىالبارزبالنحتانحزامش!ينفىالتأثيرات

ا+مية:

وهوواثهيناسدينبينيقفرملأيمئلمشهدالمقبضمنالأولاليانبعلىيظهر-ا

مصارعةانويظهر.الميواناتمنميموعةمنهالأسفلإليويطهر4بمصارعتهمايقم

لكنه،ت!يئاالعصوركلوكلالقديمالعراقىالفنفىومالو!شانعموضوعلدممدالرملى

علىوالمبدولراسهح!المللودوشعر.ولميم!بلباسهلهالرمل.النيلوادىفىنالرموضوع

المسلةطىيظهرالذىالصيادالرملصور6التطابق!دإلىيشبه،القفافيضفير8شكل

اوائلإلىتاريغهايعودواقى،ا!أسودبمسلةالباحثينبفىتعرفوالتىالوركاءلهىالمبرية

الميواناتيصارعالذىالرمل6صورأنأيضئابالم!ظة!دير.الميلادقبلالثالثاطف

تلامزاتعكسالأتطى،مصرفىهيرأكبولسمدينةلىمدارىرسمفىأيضئاتظهر

السومرى.بالأصل

بالأيدىعراكمشهدايضاالهالذبالنحتفيصورالمقبضمنالئانىالمانبl.1-ب

طويلةمقمعلتلهالقواررصورةوومنالأسفلإلي!يظهر.صا؟رمالبينمالهرالات

يشبونفهم.السرىبالأصلتلاهرحلىبوفمحتدل6العراالرمالصورإن.ومرتمعة

ا.لميلادهقبل0003حديإلى؟دينهبعودالذىالدكا!منالندرىالإناءفىالعرا)الرعال

تشاهدالتىالم!يديةالسوويةبالقهـاررشبيهةمنهمالأسفلإلىتظهرالتىا!اربانكما

ا!موماكلهتصورالتىالرسمف!نواخيزا.العصرهذامنالأسطوانيةالأختامفىبكئر6

أيضئا.السرىبالأسلوبتلا!رعلىتدل5فرانسهاقهامموهى

الأسدينفصدرة.سريةتلاميراتهيراكولسمننعرمرالملكلوحيصل--

سومريةاصولذاتهىمتشابكيثعبانينشكلعلىطويلتانرقبم!نلهمااللذينالمتقابلين

بالكتابي.ال!كمييهالسرمنالأسطوانيةالأختام؟!علىتدلكما80كيد

-1.-
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!يدايةالرابعاطف)نهايةالأولىالأسر8ملو4زمنفيافميناستحدامانمرر-3

مصرفيم!ونايكنلملاتجه.الرالميندادىب!منبتلاميركانالميلاد(قبلالثالثامف

وهناك.العبيدعصرمنذالقليمالعراقفىالاستعمالشانعكانانهص!لىاثارءهذاقيل

الأولىالأسرةعصرسبقتالتىالأزمانفىوالمعابد(!لقصورالمامةالأبنية%علىيملما

!اسمغدمالسمةهذهزمنفيفيلاافبنكلهرطد.وال!صيربالممكستبتىكاث!مصرفي

الأسرةزمنفىالنضحطورافبنالبناهبلغضدماانهأيضئابالن!كر!دير.المقابربنا.فى

ومنولخلات.بطلعاتالأربعماثهاتهازخرفتالتيالمدافنفىاستمدموهلإنهم،الأولي

Buttress)والدخلاتالطلعاتهذهانالم!وف and Recess)الصاربةالزخارفمنهي

المعابدمدزمةصفةبقيتوالتيبالكتابيالشييهالعصرمنذعرهـتالتىالعريقةالسرية

.)09(التاريميةالعصوركلفىالرالدينوادىفىوالقصور

الثالثاهفخكلمابمنزر6فهىالنيلبوادىالرافدينوادىماتاتصمعلوماممااأم

نهايةعندميدذابالوضعالعاتاتنلك!بدأ.الميلا4قبلالثانىا!منالأد!لالنصف

المكتشفةالمسماريةالنصووخكلمنوذلكعشرالرابعالقرنويدايةعشرالغاسىالقرن

كانتالتىالمتينةالروابطعلىالأضواهتسلطالعمارنةكلفوثاثق.بمصرالعمارنةكلفى

تتحدثفهى،أخناتونمابنهالثاكامنومنسمصرولر!نىالعراقفىالكشينالملوكتربط

دالأحعارمالفضةالند*شملتنمينةهداياتبادلونالملكيتينالعائلتينب!"مهاتعن

افانىبورنابورياشالكشىالملكهوفها.كلئير8اخرىداشياءدالعرباتدالميولامريمة

)1367أخناتونالرابعامنولسالفرعونإلىرسائلهإحدىلىيكتبق!(لأ347)1375

فيقول:ق!(0135-

مصرملكنفخورريا"إلى

بابل:بلا4ملكجدنابورياشأخوكي!ه!ا

با!سمنو!ريانكوخيلكونب!كماولادكدندماتك!ينيكانتمكدنانفعسىبميرإننى

.!ال

احدهمايمنعلدلمالهدايااف!ريتهاديانكانابينهماماالصداقةلابوكأبىعقدحين

و!لا.عذمطايأخريطلبهكانما

بقدرنمفاإلىأرسلتأنكلوتمنيتفكم.الذهبمن"منين،أخىإلىأهدىلقدوالأن

ففط6الذهبمنمنينإرسالعلىافنصرتفلم.ابوكيرسلهكانما
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قدراإلغفارسل،بدقةالعملانبزوسوفالمعبدبنا.فىكبي!بمع!بمباذلالأنإنني

به.ي!هوكرشلكإلىلهابعثكانمهمابلادىفىمدشي.فىرغبتداذا.الذهبمنوافئا

طثةزهامصرإلىلنذهب:مثنالكنعانمورنهإلمهارسللزركوري!ابىعهدفى

بينكمماالحلفليكن:!ائلأرسالتهمعلىأجابفقدأبىاما.حلئامعكنعقدوستجميعا

ه!ا.أكز*انعنيصدنىالذىذافمنحليفىمصرملككانلماإذ،جانبىلتحذرصاولكن

أخبركأفلمأتباعى،منالأشورينيضصمااما.قولهمابىيمسعلمأبيكأجلومن

فىمعهمتدخللنانكفيقينىتحبنىانك!يما8جدكإلىدخلوافلم،شامهمفىبرسالتى

ارسلتلقدالحتاموفى.وثول!مممساصهمإحباطعلىستعمللانك(التحالف)منشىء

.)6!(،عرباتلخسىأفراس!سثمرةال!وردحعرمن"منات،لخثهديةإليك

لمالعمارنهعصرخلكلاقديمالأشىالشرقدولملوكبينالعاتاتأنوالحقيقة

ذلكتحالذتبل؟الأصثافمحتلفمنوالهداياالرسائلتبادلعلى،بيدوماعلى،تقتصر

بوخمحيظهرإذ.الملوكمنالمرضىبعضشفاءفىالاسهامبقصدالالهةزياراتتبادلإلى

بهاالحاصةوالمصمداتعشتاراكهةشهر6أنالعمارنةتلىفىالمكتشفةالرسائلإحدىمن

الملكبعثهاكانرسالةفهناك.الرافدينوادى!دعن8بعيدأقطارإلىوصلتقدكانت

منيعاثىكانالفرعونانمنهايظهرالثالثامنوفسالمصرىالفرعونإلىتشراتاالميتانى

مرضه.منلتشفيهعشتارالإلهةإرسالفىاسرعالميتاشالملكواناسنانهفيمزلمتقع

كانتدانسبقإذ؟الأوليتكنلملمصرعشتاراكلهةريار8أنأيضئاالرسالةهذ.منويفهم

التدياتمنمطولةبلاتمةرسالتهالميتانىالملكو!مدا.تشراتاأسلا!احدزمنفىهناك

عشتارتقول"ه!ا:يقولثموممرباتهخيولهدابنانهوزو!تهالفرعونحالعنفيهايسأل

باتوانهاارسلتهاأننىواحلم..احبهاالتىالبلادمصرإليساذهب:البلدانسيدةنبنوى،

ومئلما..أبىزمنفىالبلادنلكإلىن!مبتقدكانت6السيدأنواعلم.(إليكم)طريقهافى

الأياممناكئرمراتعشراضيكرمهاانعسى،السابتالمر8فينزلتعندماالناسكرمها

وتحفطنىأخىالسماء8سيدعشتارتمفظأنوعسى.يرصعهاثمومنيرعاهاوانالسابقة

هىليبالنسبةصثشارإن.متينةصداقةلكليناالألهةهذ.تعطىأنوعسى،عامالفمت!

الرسالةهذ.منالأخير8العباراتمنو!مدو.،9(إلهته،ليستفهىلأخيبالنسبةأماإلهتى،

أثنيية8معبودكانتعشتارانيعرففهو،الكلمةبمعنىدبلوماسئاكانالميتانىالملكان

ماكلبانلهيلمحانأرادهـقدولذ&.وألهم!ديانتهلهكانتالذىالمصرىللفرعونبالنسبة

-%صه
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مشاركةالفرعونمنيتوقعلادانهفقيبهاالمكممصىإيمانهمنينبعثإنمارسالتهفىعاء

ذلك.فى

امين!فسماصمةالعمارنةتلفىالمكتشفةالمسما!يةافصسبنمنكانوقد

بعضالقارى.يحدالتىادبابقصةالمعروفةالبابليةالقصةمننسفة"خناتون(الرابع

دالفرددسعدن"حنةالموسمالمبمثو!ىالبحثهذامنالرابعالفصلفىتقاصيلها

حناحكسرالفضبمنسور8منلكنه،مقئاصهـيئارجلاكانانهادبامنفالمعروفالمفقود،.

المساءإلهامامالبامثلظما.عليهالسما.إلهغضبفىسبئاد!لكانالمنوييةالر-

!بزالعياأماءبمنمهمكريمةطىالعزم!ضد4الأمرنهايةفىالإلهطيهأشلقليستيويه،

!ياةعلىللحصولنمينةفرصةنفسهعلىنوت!يذلكياخذهماأنرفضادبالكن.الحياة

البابليةالأسطور8منا!زا.يصلانلوحينمنكرتنطىايمئاالعمارنةتلفىو!ثر.ابدية

رانهمكبرىولممةأقامواالألهةأنالأسطورةهذهوملضص.داووشكيبار!هنركال60المسما

ياخذمنتبعثأنمنهايطلبون،الأسفلالعالمإلهلأ"إيرشكيجالأختهمإلىرسولأأرسلوا

هىاستطاعتهاولعدمالأمواتعالمفىإليهاالنزولاستطاعتهملعدمالولمماقلكمنحصتها

احلالالهونهضوابهفرحبواالوليمةرسولها!ضر.الأ!ياءعالمفىإليهمالصعودأيضئا

وعنسانفسهفىذلكالرسولفلسر.ذلكيلعللمالذىنركالهوما!دإلهباستثنا.وهكريئا

فطلبت.الولممةأننا.!صلماتفاصيلإيرشكييالمل!عليقصالأسفلالعالمإلىعاد

عقائاالأمواتعالمفىاعندهتمتمز.لكىبنركاللهامطعثواانالألهةميمعمنإيرشكييال

الأسفل،العالمإلىنزلنركالالإلهأنالموضعهذافيالمش!النصسياقمنو!علو.له

وششعطفهتبكىراحتوأنهارأسهابقطعوهمعليهاهبمباإيرشكيجالالألهةفاثالكنه

غضبه،وتبددنركالقلبلقوضدنذ.الأمواتعالمعلىمل!ليكونيتروثهاانعليهوتعرض

.)18(الأسفلالعالمعلىوملكالهانال!مماوصارلموعها!فدإيرشهـيمالخبل

ن)،القديمةالعصورفيومصرالعراقبنالعاتةسياىفىإليهالإشار6تبدرومما

عمالأيشتفلونكانوا!انهممصريةاسماءيحملوناشحا!نمملةتذكرالمسماديةالنصوس

عشر؟الثالمةالسنةفىالتحديدوبهوعلى،الثانىنصرنبدفذالملكزمنفيبابلفىلصفين

(.الفرعونداتاتالبابليةالقواتبينقم106و506عاميمعرصبعد)اىحكمهمن

وكباركالدبلوماسينالبالذ6المهننوىمنالمصرر+سمنعددهناككانأنهلىشكولا

كما،البلدينبنووثيقةسلميةعاتفيهاتوطلتالتىالعصورفىبابلفىي!يموناقعار
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المسماريةالنصوسوتذكر.هيلقيلىلكر.علىممماالذىالهـشىالعصرفىذ!حدث

منوسبعينخسىعلىم!يدماوخلدبابلفىعاشالذى،المصرى5علا!أثنالااسمهشحصا

منالساسممةالسنةمناشدا.؟رينهاورمعسمماريةنصوسكلاسمارهموردتالأحفاد

.)9؟(نيالم!نصرنب!ذالملكحكم

ويلاد!صروفلسطينسورياعندالرافدفيمادىفىالمضاديةالتلاميراتتتوقفلم

العزس8شبهإلىثم!نإيههبمرمذرإلىذ&قعئتبلالصئ،أسيافىالحيثين

نقلفيكبيرلور،الفصوسولعلىكريتثزسةومنها،إيطبحرلمزر*ن.اليونانية

بلا4إلىالرافدين!ادىوسورياالفينب!يةوالسداحلمصرمنالحضاريةالمظاهرمنكثير

بعردما!دشهلتقدكانتإيههبمر!زركريتثزرةانالمعرودومن.اليونان

ثمانيةشنلتالتىصالمديث(دالوسيهالقديم:اف!البرشزية)بالوارهاالينيةبالحضار8

مصرفيالحاكمةالأولىالسلالاتتعاصربذ&وهى،ق!0021-0092منقرون

التنقيياتكمكمفتالذى!لا(Minos)مينوسالملكإلىنسبةالمينيةبالمضار؟سميتوقد.والعراي

أما.كريتعزس8منالشماليالطرفكلالواقعة"دمnossos)كمو!سىمدينةفىقصر.عن

مدينةإلينسبة،المايسينيةبالحضارةالقديمةحضارتهاعرلتفقد،اليونانبزر6شبهكل

ماإلياي.يم0027حلردإلىالمضاديةألوارهاأقدمتربعالتىلمycenea))مايسينى

الساحل،مناميالبضعةعلىالمدينةهذ.وتقع.المينيةالحضارةظ!رمنتقربئاقرن!بعد

ي!فيمايسينىاستطاعترقد.كورنيثمدينةإليالتيارىالطررشعلىتسيطروهى

والسيطر8واسعليدرالياتحادلاقامةكريتحزس8زعامةطىالقضاهقم0014

حزسةإليليصللمايسينىالتيارىالنشاطامتدوقد.المتوسطالبمرعلىالاقتصادية

ومقدونية.مدادة،الفيني!بةالسواحل.قبرص،مصر،صقلية

الواقعةالمدةفىوتتضحتتيلورأخنتالم!نانمزس8شبهفىلمحهرتالتىالحضار8إن

خكلخاصةذلكبعدوالانتشارالنض!نر!ةوصلتلانها،الميددقبل065و0011بن

وفاةاعضتاتيالث!القرونالأخيرالعصرشملىوقدوالهلنستى.الهلينىالعصون

وال!ضلر6اأ!شاتتشارشهدالعصرهذاانالمعرود!ن.ىم323مامالإسكندر

ادىمماجميزا!تيارئامازلمابمانفتاخاثمهدكلمااالثمرقمنماسعةمناطقإلىالإغريقية

هذاوفىوسلوقية.وانطاجمةالإسكندريةمئلتباريةأهمية؟اتومدنعواصم!يامإلى

شملتالتديمالعالممنراسعةأنماءفىالهلنستيةالمضار8مظاهرانتشرتأيضاالعصر

مالهثد.داورانمالعراقالشامطهمصر
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الحضاراتبينبهاتميزتوخصانصمظاهراليونانيةالحضارةانالمعرو!من

المتميزطابعهالهاانكما،والنلسفةمالمنطقالعلمبروحرنيسةبصور6تتميزلهى.الأخرى

كالهنسمةالعلوممنكلئيرقواعدإرساءفىالطولىاليدلعلمانهاوكان،والنحتالعمارةفى

،المنجزاتهذهاثرتوقد.رالتار-والجمالالأ!قوعلموالمنطقوالفلسفةوالمطثاتوالجبر

فقد،العربيةبالحضار8الأمريتعلقماويقدر.صالعربيةالأساييةال!ضارتينفى!طئير،و!يرها

لفتهمإلىالهلنستىالتراثمنكئير8ثوانبنقلفىلعاللوربالسريانيةالناطقينكان

الناطقونقامالإسدية،للفتوحاتنتيجةتتتشرالعربيةاللفةبداتو!كندما.السريانية

الفلسفةعلومبشتىالعرييةالمكتبةفاغنوا،العربيةإلىعلهمبترجمةخاصةبالسريانية

منبالترجمةاهرمناولوكان)02(.و!فيرهاوالفلكوالرياضياتالوتيةوالعلوموالطب

مارأمرعندمامول5-683سننىبينالحكمابنسانهوالعربالمسلمينمالح!

منهذاأهرونكابترجموقد.الطبفىاعنابنأهرونكتاببتربمةسرجويه

.)21(العربيةإلىالسريانية

منم(834-)813المامونوالخليفةم(508-)078الرشيدالخليفةعصر!يعتبر

واسعةعلميةحركةخلالهاالعباسيةالخةعاصمةشهت!يثالزاهريمالعربيةالعصور

مالفارسية.مالهنديةدااللمانيةالم!نانيةالمولفاتمن!كثيرترحمةشملت

الإغريقية،الحضارة!نهاالأ!ىالأممحضاراتبمماجتلامرواقدالعربكانلاذا

قبلمناخنواقدكانواانفسهمالإغررشاناك!هريةمالتنقيياتالمسماهـمةالراساتاثبتتفقد

ماخمحبشكلتأشامانهم،القديمةالعصورفىالعريى)"(الوطن8حضارمن!كثير8أشيا.

داللفةوالمعتقداتالفكرشملتعديدةمجالاتفىالرافدينو!وادىوسوريامصربحضار؟

التأئيراتهذهفإنحديثنا،بدايةفيقلناوكماوالعمار،.والطبوالرياضياتمالهندسةلالأب

الصفرىأسيامنالغرييةالأبزا.طرشعنالم!نانبلا4إلىوصل!العريىالوطنمن

الباحثيستغلصهماانوالحقيقة.!زر.امعهبمرعبروفلسطينلسورلاالساحليةوالمناطق

الوطنلحضارةمدينةالمورنانان،اليونانيةالمضار8فيالقميمةالتلاميراتهذهدراسةمن

العربيةالعصورخكلالم!نانيةالممافةمنالعربأخذ.ماوان،كثير8بلثمياءالعربى

الرافدينحضار6"سافرت،عندماالقديمةالعربى)*(الوطن";"بضاعمنكثيرفيهالإسدية

الأصلية.الطمماليه!ا)*(
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إليهملتعيثمدالروماناليونانبإلىفرئاؤلمصلدقاصيةدانيةبلدانإلىوالنيلوالشام

.،2(الهلنستيةالئقافةهوجديد"زي"فىثانية

يقوداليونانجدإلىالرافدينوادىبلادمنالحضاريةالمظاهرانتشارعنالحديثإن

علىوالأناضولوسورياالعراقشمالىمناطقشهدتعندماالميلادقبلالخاسىالأفإلى

بهذااثرىتلإلىنسبة،حلفلدورالمميز8ال!ضاريةالمظاهردانتشارظهورالخصوسوجه

منغيرهعلىتميزالدورهذاانالأثاريينلدىالمعرتومن.الخابورمنطقةفىيقعالاسم

برقتهاشتهرالذىفحارهابرزهامنلعلالحضاريةالمظاهرمنبعددالأخرىالدحقةالألوار

ه.ألوانوحمالزخارفة!يتنوعالمتناهية

بلادفىا!حقةالقرونفىلاضيااثراتركهذاحلففخارانالاءطريونولهعتقد

فخارالشبهكليشابهطيمينىليرنامئلاليونانيةالمواقعفى!دالذىالفخاردان"اليونان

فلا،القرونبعشراتالزمنفىوسبقهحلففخارقدمإلىويالنظر.القطرشمالىمنحلف

فىمرفتالتىالفغاديأالفنيةبالعناصرالم!نان!دتأئرعنناتجةالتشابهأوحهأنفىشك

.)*(الرافدينوادىبلادشمالى

جدإلىتثيراتهانم!تالذىالوحيدالعضارىالمظهريكنلمالفخارأنوالحقيقة

ومفرساTholoi)"الثولو،هىالشكلدانريةابنيةبظهورأيضئاحلفدورتميزفقد.اليونان

الموصلقربالأريحيةفىاحريتالتىالتنقيياتكشفتطد.النحل(خلية.Tholos"ثولوس

لحفسإلىتعودمتعاقبةطبقاتفىعشرةعددهابلغالدائريةالأبنيةهذ.منمجمو!مةعن

بقبابمسقفةكانت)نهاوالراحح.الحعار8مناسسحلىالطينمن8مشيدوهى،الوسيط

غردةهينةعليممرطرشعنإليهايدخلوكان.النحلخليةشكلعلىترتدع6معقود

حيث؟)1+طم(السفلىالطبقاتفىنسبئاالمجم6صغيرالثولوأبنيةكانت!يينما.سشطيلة

!يث؟وسعةإمماناكثراصبمتالزمنبمرورفإنها.قدئا12عنمذ!االواحدةقطريزدلم

.)"2(قدئا06مدخلها!يلغقدما31منهاكلقطربلغ

المعروفةالعماريةالمظاهرمنواحدةكانت"ا!كاىالدانرية؟الأبنيةأنالمعلوممن!

وفىقبرصدجصةكريتجونةفيايضئاوجدتانهاكما،اليونانبنوبفىمسينيهفى

إلىيرمعزمنهالكنالموتىلدفنمقابرتستعملكانتمانها،الم!نانبلادمناخرىأماكن

حلفعصرمنالثولوأبنية)نالمورمن!سملو.القطرشماليفىحلدلورعنمتاخرعصر

الأستاذو!عتقدلخمية.بقاياايةعلىفيهايعثرلملأنهللدفنممصصةمكنلمالعراقفى

!لف،سطبتاتفىالأبنيةهذ.منميم!عةعلىفيهاوعثرالأربجية،فىنقبالذى،ملوان
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باكهة.الماصةالمزاراتأوالمعابدمنفوغاكونهومهح،مقسمةصفةدابناةكانالثولوان

ال!اجةعندالقريةسكانفيهاييتمعمهالسبمثابةكانتالأبنيةهذهبايعتقدمنوهناك

لأمهمقرارلات!اذ

واضحقاثيرذاكانالدانرىالبناءمنالنوعهذاانفيهدكلافمما،حالأيةعلىو

السهلفىفيأةكلهرالميلا*قبل00VVحدودففى.المتوسطالبمرمنطيدةمناطقفى

الدفنلأكراضاشئعملتالتيالدانريةالثولوابنيةمن8كييرمعمهعةكريتلبزس8الجنويى

بانملوانالأستاذ!يعتقد.مصريةفنيةاسايبتحململتقطاتعلىأيضئافيهاعثروالتى

إلىسورياغربمناقوامهجر6إلىيعزىأنالممتملمن!كريتلىالأبنيةهذهمثلكل!ر

تلاميراتمعمصريةفنيةتلاسيراتمعهمهؤلاءيصلانطبيعئاأمزايكونويذلك80افيهذه

ويعزز.الأنصدد.فىنحنالذىالدانرىالبناءطرازوخاصةالرافدينوادىمنأخرى

فىحلفعصرمنأخرىمكتشفات،الثولوإلىإخمافةهناكبانبالقولرأيهملوانالأستاذ

منالححريةفالدلاية.الميسينية!كريتثزسةفىواضحةاثا!أيضئاهىتركتالأرييية

التىالمزدو!ةللفاسالأصلكانتنصلينذاتاىمزدومةفاسشكلعلىهىالتىالأريبية

الإلهةتمثلالتىاذنىأنثم.كريتبزرةفىبارزاوملكئادينئارمزابعدفيمااصبحت

)المعروفةالثدرراسرسومحذلكوظلفه،الثوررأسشكلعلىطلاياتمالحمامةالإم

عليهاعثرللخصبأخرىورموزالفخاريةالانيةمنكثيرعلى(muBuط!4الفثىبالمصطلح

ملوانالأستاذويستظص.الأناضولجدوفيكريتمزسةفىيناظرهامالهاالأرببيةفى

فتجنبانعلينايصعببحيثالقوةمنالمتراكمالدليلهذاإن5:هـيثولكلههذامن

علىكريتثزرةفىيظهرانالأشياءهذ.منلأىبالامكانكانماأنهوهوالتالىالاستتتاج

قديكنلملوسنةالفىبعدالمتوسطالبحرمنطقةمناخرىاماكنوفىالحصوسوصه

.)02(التار-"قبلماعصورخلكلأشورجدفىالأشداءا!دضمنأصلأانحدر

المعروففمن،التا!نىقبلماعصورفىالأربجيةأثارفىبالثورالأمريتطقما!يقدر

مان.الطبيعةفيالمصبقوىإلىأيضئايرمزالدمقةالتاديحيةالعصورفىبقىالثدرأن

الحصبإلهة،)عشتار(اناناذوجباعتبار.)تموز(دموزىالالهاسماءمنصار"الثور"لقب

منمستمدةأخرىإضافيةصفاتعنالتعبيرأرالواالسومدساللناننأنويظهر.مالنماء

راسلهنوزايمئلمركبنحتكلمالإنسانالئددب!فبمعوا،القتوخاصة،أيضاالثور

فىكودياعصرإلىويعودلكشمنباضاالمرفيالن!تهذاطىالأدلةاقدمإن.أدمى
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لهرابضئاثوزامنهاكليمئلستينايتححرمنتماثيلنات!إليناوصلإذ.قم0212حدرد

نلبسهاالتىالمقرنةالتيجانمئلىالجانبينعلىقرونفيهوتاجطويلةولحيةأدمىرأس

المجثحبالثوربعدفيماعرلىلماالطليعةيمثلالمركبالنحتهذاأنفىشكولا.)*(الالهة

ناومعروفايضئا.إنساندراسثوربسملهكانصالذىالاشورىالعصرفىشاعالذى

كانتولذ!والأعداة8الشررالأرواحضدحارسةقوةأنهعلىإليهينظركانالمجنحالثور

والمعابد.القصورمداخلفىتوضعتماثيله

فىالأخرهويظهرخارقةقوةذىمحلوق6صورفىوالثورالإنسانبينالجمعإن

ونصفهإنسانانصفهكانالذى(Minotaur)مينوتورالوحشهيث!فىاليونانيةالأسطورة

ومنكريتجزسةملك(Minos)مينوساسممنمركبةالكمة)نوالراجح.ثوراالاخر

بوسايدرنالبحرإلهيقوماليونانيةالأسطورةفبمجبحال،أيةدلى"كد،.3هكدلة)3كدحما

(Poseidon)الملكأنغيرقربانا.وتقديمةذبمهاحلمنمينوسللملكجميلنوربتقديم

روثته!علبانمعاقبتهبوسايدونالإلهقررلذلك.عليهالإبقاءوفضلن!بحهعناحعم

الهائلالمظوقول!تأنهاذلكعن!تح.العميلىالثورذ&حبفىتقع(Pasiph)محةباسيفاى

)عرتخاصبنا.فيحجزهإلىمينوسالملكاضطرمماخارقةبقتيتمتعكانالذىمينور

ناالداخلعلىالمستحيلمنتبعلالتىابلتديةبممراتهاشتهر((Labymithلابيرنثباسم

.(يللخر!جطريقهيعرف

تمتدالذىالأيونىالعمودفىلاضئاأثزاالقديمالعراقىالفنتركأخرىجهة/من

العمودفهذا.عانييةحلرونيةالتفا!اتذىبتاح!ينتهيكائرأ،مستقيمةخطوطبدنهعلي

إلياىبىبال!الشبيهالعصرإلىتاديضهايعيقديمةسومريةاصولإلىيرثعالأ!ورنى

يظهرمالتىطننشكلعلىالمعقوفةالنهايةذاتالقصببحزمةوتتمئل.قم0003حلود

إلىبعضهاالقصبسيقانلتراصدنتييةتكونتكانرةمستقيمةخطوطأيضئابدنهاعلى

المنهوتاتبعضونالأسطوانيةالأختامفىالرسوماتمنذلكيتضحكمابعض،حنب

يتمذكانهذهالتصبحرمةأنالمعروفهـمن.ال!ركاهمدينةفىالمكتشفالننرىكالإناء

دان)عشتار(أناناللا!ةالدينيةالطقوسياقامةالضاصةا!واخ!انبيعلىعمودمنها

.)28(ايهةهذهاسمبهايكتبسمماريةعتفعلأاصبمتال!زمة

قبلالسومريونالمعماهـحنإليهاإنتبهمهعةبسمالةثانيةهنانذكرأنالمفيدومن!

وابدانالجدرانسطحلىبسيطانحناءباستحداثالنظرخداعمسالةوهىكيرهم،
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،طبقاتثلاثمنالمكونةالضحمةبصتهااررمدينةزصدةانحينهفىنكرنافقد8.صلأعمد

انطباغاالناظرفيتترك،متراعشررشعنالعلياطبقتهامنتبقىماارتفاعم!يدوالتى

لخطوطها.الطفيفةالانحناماتويسببلأبعالماالتامالتناسقبسببدالخفةبالجمالمدهمثئا

مدلخها،اليسيرمنيكنلموالتىالدقيتة،الانمنا!اتهذهمنالهدفأنللبحاثنتبينوقد

مستويةوهىشي!تأنهالومقعر88والأعمدالعدرانفيهتبدوالذىالنظرخداعتصحمحهو

كانإذ؟عامبالفىالإغريقىنظير.سبققدالسرىالمعماريكونالمبالهذاون.السطح

فىبسيطانحناءجعلفكرةابتكرواالذينهمالبارثنونشيدواالذىالإغيشبانخطايعممد

)9!و8الأعمدأبدان

أبرزمن8واحدالسومريةالأسطورةفىتموزالإلهويعثبموتالخاصةالقصةتمئل

إلهانيعتقدكانالرافدتوادىففى.اليونانيةالمعممداتفيالقميمةالعراقيةالتلاهيرات

يشماقطعندماالربمعحلولترافقالتىالمظاهركلفىيتجسدكان)تموز(سوزىالحصب

.والعطا.الخيرمظاهربكلالطبيعةوتمتلىءالأغنامونلدالعشبوينموالأزهاروتتفتحالمطر

العراقيونمنهاجعلالتى)صنشار(اناناهىحميلة6فتاحبفىيثعالشابابههذالكن

القصاندمنمجموعاتالسومريونالشعراهونظم.أزووا!دلىوالحربللخصبإلهةاقدماء

وحبييته)سوزى(العاشقبذتحمعكانتاقىالعاطفيةاللقا،تنلكمنهانبفيهاصوروا

والنعومالقمراضداءوتصتالموسيقىأنغامعليوالننا.بالرقصيتمتعانوهما)أنانا(

وقضانه)انانا(حيميتهمننجداحه)دموزى(الراصليهالعاطفيةالمفامراتوتنتهىا!طعة.

زوثتهتسلمهعندما!ة&محزنةمالساةإلىتنقلبماسرعانسعادقهلكن.معهاسعيدةأيائا

رحلةاعقابفىنفسهاتنقذاناجعلمنعندهمرهينةليكونالأسفلالعالمشياطنإلىانانا

دموزىببقىانمعقدلايكنلم!يالطبع.معروفغيربدافعالأمواتعالمإلىبهاقامت

فىوالخصبالحياةمظاهركللاختفتذلكحصلىلوإذ!الأمواتعالمفىالأبدإلىمدقونا

لأخذتتطوعلموزىلأخيهاالشديدبمبهاصفتالتىانا-كشقأخم!ف!نلذلك.الأرض

فىال!صبمظاهرلبعثالخر!منتمكنهويذ!عام؟نصف8مدالأمداتعال!فىمكانه

منالثانىالنصففىالأسفلالمالمإلىذلكبعديعودثمومنالم-س،موسمفىالطبيعة

مادموزىبموتالخاصةالمعتقداتعننتحوقدوالغريف.الصيدمو!سىفىاى؟السنة

.الأمواتعالمإلىكدلهبسببعليهالبكاهأىالجماعىالحزنشعانراوبطقوسيعرف

كانطقوسطى،المقدسالزواحباحتفالاتيعرفمامعدذا8الحياإلىعودم!عننتحكما

.صالأفراحالبذخمظاهروسطأناناالإلهةمنزدامهمماكا!خمهايعرى
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سوريافىالسكانمعتقداتفىداضمااثرلمتركتدموزىحياةفىالدور6هذهإن

يقمنلفاهالونيسالميتالالهطىييكيناليونانلجهفىالنسوةكانإذ.واليونانوفلسطين

كلنقراون!ن.الربمعموسمكلالنصانشقام!فيمتمسدلم8الحياإلىيعيعندماالأفراح

إلىسلمم!وانهاطفلأهمظلماوهو)الونيس(أحبت"!وديت(لهة21أناليونانيةالأسطورة

ذهبتأديسكبروهـلاترييم!.طىمالإشرافبهللعنايةالأسفالهالعالمملكة)برسيفون(5

ويعد.حبهلهىوقعتالأخرىهىلأئهاتسلمةأنرفضتبرسيفونلكن،لاستعاشهافرود!يت

ببقىأنزووسقصارحانزووس،الإلهإلىالاحت!مطىاتفقتاالإلهيتينبينطويلجدل

الأسفلالعالمفىبرسيفونمععامنصفأىمنهعا،8!احدكلمععامنصفأدونيس

الخاصةالسومريةالأسطورةتنكرهماغرارعلىبالضبطافروديت،الحبإلهةمععامونصف

.).!تموزبالإله

لأمداوالسنةمنمعينةلأشهرهناكواحتياز.الأمواتعالمإلىالإلهنزولقصةإن

فهناك.مناسبةمنكثرفىدالبابلمونالسومرجنمناولهاالمواضعالمىمنكانمحدد،غيو

اسطور8ايضاوهناك.قليلقبلذكرهاعلىجئناالتيالأسفلالعالمإلىدانزالهسوزىقصة

نكرهاعلىسنلاسوالتىوا!ديةالسريةبنسضتيهاالأمواتعالمإلى)عشتار(أنانانزول

الأسفل.والعالمبالموتالضاصةالمعممداتعنا!معندلاحقموضعفىالتفصيلمنبشىء

الإلهةمن!زواحهالأسفلىالعالمإلىنركالالإلهبنزولتتعلقثافةاسطور8وتوحد

و!إله،لاإنسانحول،المر8هذ.تدوررابعةاسطور6وهناك.العالمذلكملكةايرشكيبال

لأنهالأهوات؟عالمفيمحتمزابقيأنهيمفوتصفثلعامش،!بطلالحميمالصديقأنكيلو

الريب.العالمذلكمنال!جبمقدور.يعدفلم،هناكالنافذأوالتقاليدبالقواعديلتزملم

فىيمائلهامالهاالسريةالأساطيرهذ.تطرحهاالتيوالمعممداتالأفكارمجملإن

العالمإلىبرسيفونكد!اسطور؟منهابالذكرنغصانويمكن،اليونانيةالأساطيربعض

العالمإلىاثانابنزولالمعروفةالسومريةالأسطورةالعامةخطوطهافيتشبهالتىالأسفل

العالمإلىإرادتهابمحضتنزلأناناالالهةأنالسريةالأسطور8فىنقرأفنحن.الأسفل

ممتجزة)أنانا(وتبقىذلك.ل!اءتكمنالتىالدوالهعالت!ديدوثههعلىنعر!انلونالأسفك

كلالأرضمنتمتفىذلك!سبب.الأمواتعالممله)أيرشكييال(اختهامنبامرهناك

أنكىالحكمةإلهيتدظالنهايةوفى.نفسهاالمصبإلهةلفبابوالتكاثرالحصبمظاهر

الأسفلالعالمشياطينمنمعموعةوهعهاانانافت!ج،الميتةالإلهةمسدإلى6الحيا!يعيد
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لابانتقضىا!رثعة""أرضقوان!كانتإد!الأمواتب!تم!ثهايل!دبليلعنببحثون

غضبلدظةو!ى.مطهيملبليلأيقدمانفعليهووبملأحدقلرمالادا5أ!دمنهايمرج

إليعنهابديلاداخنوهوكبلوهالشياطينطيهفهبم،سورىنال!اإلىأناناأشارتمانفعال

مدةمطهلتمل"له!بهامنبدافع"قتطوعأختهأنكيدهيلقبلراينات.الأمواتمالم

.)؟3الأخرالنصدكلالأحياءعالمإلىليمربمعامكلمنأشمرسث!

معللنزهةيومفىاتخرثت"برسيفون"الربيعضراءأناليونانيةالأسطور6لىلن!را

البهثفىتبدفراحتالععيب،وعلرهب!مالهسمرهاالنرمسدددلكنالمرو!.فىرليثاتها

وفحأةصا!باتها.منبرسيفونابتعتوه!امنه.لهاقيسرماوتثفااللأدلأبينضه

الدهم،الجيادذاتبعربتهالأسفلالعالمملكهيدسمنهاوخرجأمامهاالأرضانشقت

تصرخوهىالأسفلالعالمإلىمسرغاانطلقنم،العربةفىمانبهإلىواملسهابهافامسك

بعدمكانكلفىعنهاتبحثراحت)ديمتر(الالهةامهاانالأسطررIوتذكرصوتها.بلطى

بالفشل.باتب!دهالكن.البحارواعماقاليبالقمممنيترددصراخهاسمعتأن

فىمو!ود-وأنهااختطفتابنتهاأنوهوالأمربمقيقةفاخبرهاالمثسىإلهإلىماتواخيزا

.I،الأمواتعالم

صتىعميقحذنحرانهمنفأصابها)ديمتر(نفسفىمزلموقعالنبالهذاكانلقد

متنكرةالأرضفىوحههاعلىوهامتأو!لبسفىالألهةبينالمعتادإثامتهامحلهجرتأنها

كلتقفت)نابنتهاعلىويكانهاديمترحزنعنونت!.احديعرههالالكيعيدز8امرانج!

المبوببتوفيرالمكولةالإلهةفهىذ!منغرابةولا.الأرضفىمالنماءالمصبمطاهر

انمباسبسببالجفافاصابهاالأرضأنالشانهذاكلالم!نانيةالأسطور؟وتذكر.الناس

منبالموتمهدديناصبحواالناسوانفاندة،دونالحقولتحرثكانتالثيرانوانالمطر،

فاحتماز.السومريةالأسطورةتذكرهمامعكبيرشبهبالذاتالنقطةله!.إن.+(الموع

ى!والتكانرالخصبمظاهركلتو!دهىسبئاالأخرهوكان)عشتار(اناناالغصبإلهة

فىوحيدأينامالرجلكلان،ا+طنيلقحاليمارول"البقرةعلىيقفزالثورفلا5:سوهر

.0،)،03مضهعه

أخيهعليأنل!رهالقضيةفىزووسالإلهتدخل5اله!منالبشريةإنقادأحلومن

العالمإلىبالنزولهرمزابنهأمرفإنهلذلك.ابنتهاسراحداطلاقديمترلطلبالرضئهيدس

منالأحياءعالمإلىبرسيفونماخرجأبد"أمرهكماهرمزولعل.برسيفون3دىانقاالأسفل

بديد.

-167-

http://al-maktabeh.com



السوهرية.بالأسطورةاىالأصلةبنظيرتهاالم!يانيةالأسطورةنلتقي،اخرىمر-هنا

الأمواتعالمإلىينزلانماردينفيظقانانا،ال!صبإلهةلإنقاذالأخرهويتدخلأنكىفالإله

يدعلىم!رقدالمررنانيةالأسطورةفى،برسيفونقدركانداذا.المحتعزةالإلهةو!غرجان

العالمفىهيدسزسهامعلتبقيمامكلمناشهراربعة8لمدديمترأمهاتفالقبلنالألهة

نانية.إليهتعيولاالأمواتعالممنتفرح،السريةالأسطورةفىانانا،فإن،الأسلل

عالمفىحبيشاأشهرستة8مدلييقىدمدزىزوبهاهوبديلأعنهاترسلى،رأيناكمالكنها،

اصبعتالتىصالحياةالموتدورةفى-أخرىأساسيةتشابهنقطةذلكوفى.الأموات

فى!يرسيفونالونيسمنولكلالسرية6الأسطورفى)تموز(لدموزىملازمةصفة

اليونانية.الأسطورة

فإن؟الدينىالأدبمؤلفىباهتمامالأسفلالعالمإلىالنرولموضوعحظىومئلعا

الرافدين.وادىفىالأدباءنفوسإلىالمحببةالمواضمعمنايضاكانالسماءإلىالصعود

الأولى.السما.إلىإنسانصعودعناكل!علىبابليتانقصتانالحاضرالقتفىولدينا

المثولانوالسما.إله!استدعاهالينوسة،الر-جناححطمالذى(Adapa))ادباقصةوهى

أحداثوتدور).!.النصلىمذكوركيرأمرفهوالسماءإلىأدباصعدكيفأما.أمامه

نسرمناصعلىصعدالذى،الأوليكيشسمةملك)،كثأول(.إيتاثاصولالثانيةالقصة

)+(.المساءمنالنساله"نباتلنفسهليحلب

لابانشمشالعدلإلهأمامبينهعاع!بمعتداوثعبانانسرلمانإيتاناقصةتذكر

بن6وطيدالعاتةواستمرتصفارهما.لترييةسويةيتعاوناوانالاخرعلىاحدهمايعتدى

ديشهم!اكتملكبرواقدفرأهمصفارهإلىالنسرفيهنظرالذىاليومذدجاءأنإلىالاثنين

ابنائهنصيمةمن!يالركم.الثعبانصفارمالتهامالعهدبنقضلهتسولنفسهبدأتوعندنذ

العالية.والعبالالأشعارقممإلىولرالثعبانصفاراكلعلىاقدمالنسرف!ن!!حأروهم

حقيتةطىالعطلإلهقفانويعدالنسر.فعلبماداخبر.شمشالإلهإلىباكياالثعبانفذهب

!تىبالنسريسمكأنللثعبانيمكنكيدولكنبالنسر.الصارمالعقابإنزالقررالأمر

:الثعبانمحاطئاقالشمشالالهإنالشانهذافىإيتانااسطور8تذكر.منهيقتص

العبلإلىواصعدالطرش"خذ

هناكالو!شثورلكريطتقدتملنىوسود

1-صلا
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كرشهوشقبطنهافتح

لكمحباكرشهمنواتمذ

لحمهمنلتكلتتزلسود،اختانهاعلى،السماءفطمور

اللحممنمعهمليكلأيضئاالنسرينزلوسوف

التسىمصير.عنشيئايعرفلاأنهوطالما

الطازجاللحمعنالبحثفىإمعاناالجوفإلىطرلقهيتلسىسوففإنه

بجناحيهوتسمكعليهتنقضأنفعليكالعوفإلىيصلوعندما

ومخالبهداتادمهبناحيهتكسرث!ومن

الحفرةفىتلقيهثمريشهوتتتف

.(ي...،والعطشالجوعمنليموت

النسرويقى.منهو!نتقمبالنسريسمكأنواستطاعالعدلإلهامر.كماالثعبانفعل

مالأنله!العونتقديمعدمعلىأصرالإلهلكن،شمشبالالهيستفيثوهوالحلر6لهىقابغا

سوتبانهشمشاجمهوعدهفقدذلكومع.كلئيزااحزنهقدكانشروفعلمنالنسربهقام

ممنم!.منيخلصهمنلهيرسل

الأولي،كيشسمةملكأيتانا،فيهيظهر!ديدمشهدإليالبابليةالأسطورةتتمملهنا

يمثبللأنشمشالإلهإلىد!اىيرفعطوإليهنستمعحيثالأحداثةمسرحطىمر8لأول

،،النسل"نباتعلىبهايحصلالىالطريقةعلىيدلهدان!را!نعاحمنضصمامنه

أشارإذشمش!العدلإلهمنقبولألاقتأيتاناد!اتان!يظهر.مقيئاكانييدوماطىلأنه

سوفالنسردان،النسرفيهايقبعالىالحفرةعنوسحثالمبلإلىالط!شيلحذبانعليه

فىالنسرفدمدشمشاكه)مرهكما)يتاناو!عل.المطلوبالنباتومودم!نإلىيلنذه

نباتيجدحيثالسماءإلىظهرهعلىحملههوإنالموتمنينقذ.أنلهوقعهد،الحفرة

أيتانا:مضاطئاقالقوا.كاملىواستعاد!ديدمنريشه!بتالنسرقعافيأن!يعد.النسل

أنوسماءإلى،ساحملكالعلىإلى"والأن

صدرىعلىص!ركلضع

عناصريشطى!يديك

...،حولىمنوساعدبك

-'Vt-
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لكنه،بئقلها!صىالأخيدمانالنسر،كلهرعلىركبأيتاناانالبابليةالأسطورة!ذكر

ببادلكانالنسرأنهناننرأأنالطربف!ن4صعويةدونماأعلىإلىبهانطلقلملكمع

النسرارتفعفكلما.العاليةالأحاهعبريحملهوهولأخردتصمنايتاناصديقهمعالعديث

وتذكر.يراهاكان!يفاشياءمنتص!يععماليسالهإليهيلتفتكانميلمسافةبصاحبه

سكانمعتقداتفىالسماماتأعليوهى،انوسماءإلىالوصولاستطاعالنسرانالقصة

النسل،نباتعلىحصلقدأيتاناكانإذاعماندرىلاأننالهيوسفومما.الرافدينوادى

هذافىطريفةمدحظةسبالرررلدمشاذفإنحالأيةوعلى.نهايتهفىمهشمالرقيملأن

قانمةانبدليلالنسلنباتعلىوحصلغايتهإلىايتاناوصلمانلابديقولههو"الشلن

.)38(الحكمفىخلفهقد)!لالنلة!(بالموناسمهلهابناانتذكرالسريةالملوك

مؤلفىباهتمامالسماءإلىالإنسانصعودموضوعحطىأيضئااليوفانبلادوفى

إلتهمالنسرأنكيفتحكىالتىوالجعلبالنسرالخاصةالأسطور8فهناك.الأسطورىالأدب

ومما.زووسالألهةكبيرعلىشكوا.ليعرضالسماءإلىطارالأخيرأنوكيف،الجعلبيوش

فيالأسطور8هذ.استخدمأرسطوفانيسالساخراليونانىاروانىانإليه6الإشارتحدر

الإلهمن8النجدطالباثعلظهرعلىالروايةبطللهيهايطيرالتى"السلم،8الشهيررلايته

.)93(البلادفيالسلميطانأجلمنزووس

صعودعنتتحدث(Bellerophon)برلمحدثنبطلهااسماخرىيونانيةاسطور8وهناك

بيعاسوسيدعىمعنححصانطهرعليالمر6هذهفىولكنايضئا،السماءإلىالانسان

(Pegasus.)دذبسبباضطرمانهقتلبريمةاقتر!بلمرروفونانالأسطورةوملهص

مم(etus)بروشىإلىيذهبوان(Corinth)كورينثمدينةيتركاناخيهمقتلويسبب

فىوقعتماسرعانبروشىزوحة)،1،ول(انتياأنالأسطورةوتذكر.3،الأكأ،تيرنسملك

الانتتامعلىوممزمتعليهانتياففضبت.عرضهارفضبرسالثنأنكير!الضيفحب

ناعليهمانالبتبادلهانمنهاسببلمرروفونانزاعمةزجهابهفوشتمنه،لنفسها

أييهاإلىارسلهفقدقتلهعلىيقدمانمنبدلألانهملئاالأمرفىفكربروتسانغير.يقتله

الاعتداءحال!لأنهيقتلهأن!يهايطلبرسالةومعه(Lycia)ليشياملك"ه)(t)3ءأيدياتس

شاقةمدمهمةفىبلمررشونيرسلانالأفضلمنانه!دأيوياتسلكن.أنيتاابنم!على

عمبزاالشوينافلببذهبانفامر..م!اللاب!بانهنودىسو!بأنهابعنفدكان

.)."(فمهمناالهبيثذلىمركبجسمنومخيف!يوانوهو)ه!ع!لنلاح(
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ليساعد.بيعاسوسالمبنحالحصانفاصطادالمرافن،أحدبنصيمةبلمرروفونماخذ

اليفافصارالعصانراسعلىألتا.نبمنلجائااعطتهأثيناالألهةأنكما،مهمتهفى

معركةجرت.عميراالتنينقاصذاحصانهطهرعلىبليرروسونقلزو!ندنذالانلياد.سهل

فقررأيويا!ثىالملكالععباصابذلكدهازاه.الأخيربمقتلانتهتال!شذلكويينبينهرهيية

حصانهبفضلمنتصرايعودبلعرروفونكانمرةكلولى.أخرىخطرةمهامفىيرسلهأن

بيباسوس.المحنح

فصرف،إلهي)صلمنكانبلمرروفونبانالاعنقادعلىأبوياتسالملكحملذلككل

اخته.الأمير8منوروبهللعرشولئابعلهبانكرمهأنهبل،قنلهمماؤلهعن!طئاالنظر

معالانتصاراتمنمزيدوتحقيقهالمفامر8رومأنغير"أطفالثدشمانجببلم!وفوفىوتروج

علىالطيرانعلىالعزميعقدانحذاال!وربهبلغ!د.الشاغلشفلهبقيتالمحنحجواده

لهاإهانةالمحاولةهذ.الالهةعلتوقد.او!لبوسفىالألهةمقرإلىللصعيبيياسوسظهر

ذبابةزووسالالهارسلالممنححاد.لمجلثنامتطىفحالماولذلك.لمجلدنالإنسانمن

سقطولسعتها،الذبابةمنالتخلصيحال!روالجواد،التفتو!ندمالمقرصه.المواب

حياته.طال!يصيزاأعرخاويقىبالأرضوارتطمشر.علىمنبليروفون

اجتاحالذىالعظيمبالطوفانالخاصوالبابلىالسومرىالتراثانايضئاجلئاويظهر

فىللخوشحاجةهنانجدولا.اليونانيةالطوفانقصةفىواضحةبصماتتركالأرض

التىتلكوخاصة!اخرىقصصفىالبابليةالطوفانقصةتركتهاالتىالتأثيراتتفاصيل

تجدرمماولكن.)1،(البحثهذامنلاحقموضعفىذكرهاعلىسنلاسلأنناالتوراةتر!يها

فىونظيراتهاالم!نانيةالطونانقصةبينالتشابهنقاطأنهوالحاضرالوقتفىإليهالإشارة

القصةبانيفترضانإلاالباحثيستطيعلابحيثالتطابقحدإلىتصلالرافدينوادى

ىأ!التوراتيةالروايةمنهاحاتالتىالأصولذاتمنمادتهااستمدتالأخرىهىاليونانية

اكلهةغضبإلى،البابليةالقصةمثلالطوفانتعزواليونانيةفالقصة.الرافدينوادى!دمن

منللبشريةمنقذبطليجدالقصتينوفىوشر!رهم.غيهمفىتماديهمبسببالبشرعلى

البابليتين(النسختينفىواتراخاسيس)أوتونابشتمالسوصريةالنسغةفىذيوسدراهوالهلاك

ينصححكيمالقصتينفى!يشخص.اليونانيةالنسخةفى(Deucalion)ديوكاليونيقابلهم

رجلخاطبالبابليةالقصةفىأيافالإله،الغرقمنمعهوهنتنقذ.سفينةببناءالطوفانرجل

بروميثيمىكاناليونانيةالقصةوفى.الطوفانإحداثعلىالألهةبعزمواخبرهسزا،الطوفان

(Prometheus)ابنهمنوطلبالطوفانبحدثتنباالذىهو،الواسعةبمكمتهكرفالذى

http://al-maktabeh.com



القصتينكلاوفىزسته.معإليهاويصعدبالمزنولهجهزهاللنماةسفينةيبنىأنديكالون

رجلأنايضأالقصتينفىونقرأ.الطوفانمياهان!ساربعدجبلقمةعلىالسلينةتستقر

الألهةبقبولحظيتدعواتهدانالنياةحلىحمدأللألهةوالقرابنالصلواتقدمالطوفان

.،"(معهومنعليهويعطفها

مل!هةمنالتلاليراتمنط!دتشغيصالممكنمنأنههوالباحثينب!الساندوالاعتقاد

الإليا"بطل(Achilles)اخيليسيقارنمنفهناك.والأوديسةالإلياذةمنكلفىجلجامش

بالقتعرفاالبطلينفكلاانكيدو.ورليقهجلجامشبالبطل(Patrocles)باتروكليسورفيقه

ورفيقهالبطلبمنقوطدتالتىوالتضحيةوالوفاءالودمشاعرثم.8المفامر!بوالشجاعة

والرجولةالنبلفىفريذامثلاضربتأنهابحيث!وصادقةعميقةكانتالملحمتينمنكلفى

انكيمويموتجلجامشملحمةففى.البطلرفيقيموتالملحمتينكلاوفى.الأخلاقوكرم

ووثيهشديذاحزئاحلجامشعليههـيحزن"الفابة!حشخمباباقتللأنهالآلهةمنلهعقائا

حولهيذأرواخذكالعروسصديقهبرقعثلعامشانالبابليةالملحمةتروىإذ.مؤنزارثاة

إلىصاحبهتسليمعنامتتعوانهالأرضعلىورماهاثيابهومنقر)سهشعرنتفثمكالاسد

علىفيحزنهكتوريدعلىالمعركةفىباتركليسيقتلويالمثل.ليالوسبعأيامست!القبر

ثم.أصابهالذىالحزنشدةمنأص!ابهعليهخشىحتىبحرار؟ويبكيهأخيليسرفيقهفقده

دامننسونالإلهةهىطعامشفام.إلهياصلإلىينتميانداوديسىحلحامشمنكلاان

فىبلدتهإلىالبطليعوديسةالأولطى.سeis)ثيتسالإلهةالبمرحو!يةهىأوديسى

قبلمنحرىمافرارعلىوالأهوالالمحاطراكمتفتهاشاقةطويلةرحلةبعدالمطافنهاية

.،"(الوركا.بطلجلجامشلنظيره

بلادس!نمعتقداتفىمهئاحير!الأمواتوعالمبالموتالخاصةالمعتقداتشفلت

يعتبرالتىالأدبية-الدينيةالم!لفاتعددفىواضحبشكلذ!انعكسوقد،الرافدينوادى

نسمتان،منهاباضاوالتى،الأسفلالعالمإلى)عشتار(أنانا"نزولأسطورةأبرزهامن

معالمقصيلمنبشىءالأسطور6،لهذهنعرضوسوفبا!ية.والثانيةبالسريةواحدة

واليونانية:الرافدينيةالأسطورتنبينالتشابهنقاطنمرجأدناهوفى.لاحقموضعلهىالمقارنة

منإليهاتتزلالأرواحوانالأرضت!تتقعلدواتممل!جودالم!نانتصور-1

حقلفىيقعتصوردهالذىالرنيسالمدخلمنها،لأخرىأسطور8منمواقعهااختلفتمداخل

فإنه!يالمئل)"Jبالأرض(يميطالذى)()كطح!مح!اوسيانوسنهرعندالأسودالحورلشبر

تصوروهامداخلالمالىبطييمةاحدموهى،السريةالأسطور6فيالأسفلالعالمكان
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المدنبعضفىأوالمثسسمفيبعندالأرضمن8البعيدالعهةفىاوالقبرفىواثعة

.الوركا!مدبنةمئلالرنبسة

الأمواتإلهيحكمهامملكةالرافدينوادىس!نمعمقداتفىالأسفلالعالمكان-2

الأمواتفييحكمحيثالإغريقيةالأسطور3فىالأمروكذ&أيرشكيعال.المل!ورومم!نركال

برسيفون.ملكتهمعهيدساكه

الميت!طى،الأسفلالعالمفي(ت+3)اسمهنهر!ودالإغري!ية6الأسطورتذكر-3

الأسفلىالعالمفىنهرذكرأيضئايردالبابليةالأسطورةوفى.الأمواتعالمإلىللوصولعبوره

مهمةتولىملاحإلىالاشار6تردايضئاالأسطورتينكلاوفى.الموتىيعبر.3ولbur)ا!سه

.(البابليةفىHumut-لةطمأوالإغريفية،الأسطور6لى.Charon)اسمهالموتىتعبير

الأسفلالعالمفىوضابثوابوجودعنتتحدثالاغريقيةالأساطيركانتدىاذا-4

!سناتهم،سيناتهمتساتلمنالأد!به:خاصم!منهالكلليهمواضع!م!جودوعن

واضحةليستالاخرالعالمكلمالعقابالثوابفكر8فإنليار!لالم!لث5لدثمرارصالثانى

إلىيعزىالإغررشمعتقداتفىجيهاانوالراثح.الرافدينوادىبلادس!نمعتقداتفى

القديمة.المصريةالمعتقداتفىبارزامكاناالفكر8هذهشفلت،جيثالنيلوادىبمضار8تثر

الأسطور8فيث!)عددهمالأسفلالعالمفي!ضاةيدعلىحسالابجودالاعمقادإن

بحياةالصالعينو!جازدنبالأشرارالعقابينزلون(المصريةفىوارةنواممانالاكريقية

التصب""حقلموضع)هوالأبديةوالسعادةالر!مةمواضعكل!يسكنونهم6سعيداخرى

Field of Readالمئ،هحقلوالمصريةالأسطورةلىElysian Fieldالأسطورةفى

اسمهنهرللرسوتمساحأسد)منالجسممركبوحشبحودالاعتقادحذ&،الإكريقية(

هوالذىالإغربقيةالأسطورة!ىCerebusوسم!ةسالمصربا،الأسطورةفىالمتى""أكل

الأشرار..علىوالانقضاضالحراسةمهمةيتولىتتين(وذيلروسن!لهكلبشكلعلى

الناصةبالمعتقداتالإكرمقية8الأسطورتأئرعلىتدلالمتشابهةالمعمعداتهذ.كلأننقول

النيل.مادىفىالأمواتوعالمبالموت

تخرجانالروحباستطاعةكانانهالأطيسةهى"الأموات"كتا*منملئايظهر-5

نحوبمشاعرهاممتفظهتبقىكانتا!أنايضئا!يظهرالأ!ياه"وسحمالأسفلالعالممن

بطلأخيليس،ركانتفقداليياة.فىبهمصلةعلىكانتاللينوالأشحاصالأهل

المكانفياوديسىحولوتبمعتالأحياءعالمإلىخرعتالتىالأرواحبملةمنا!ياذة،

ألهيسى:إلىأخيليسيقولكئيرة.أمورعنحوارويينهبينهال!ىاقرابى،فيهن!رالدى
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فىعبذاكونانأفضلفالاالأرضإلىئانيةارععنىأوديسى.سيدىياالموتتمتدحن"لا

كلعلىملكاكونأنعلي،اقدالطيلإلالعيشهيكيهماعندهوليسأرخئايملكلابيت

عالمهامنالروحخرس!ب!مكانيةالاعتقادهذاإن)04(.الحياةفارقواالذفيالمحتىهرلاء

والعالمدانكيدو"مليامشالموسومةالسومريةالأسطور8فىتمائايشابههماله،المظلم

عماأنكيدوورفيقه!لمامشبنعرىالنىالموارتفاصيلالقارىهفيهايجدالتىالأسفاله

لاحقمبمثفىالحوارذ&منمقتبسةمقاطعالقارئ!يي،الأمواتدنيافىالأخيرشاهد.

.الأسلل،والعالم"الموتعنوانهالدراسةهذهمن

إلىاستتاذاالقولهـيمكن4المررنانضدالكونب!لقالضاصةالمعتقداتمحالفىاما

البدءفىيكنلمأنهالميلاد(!بل008!ديفىHesoid)لهسييسeogony)،"الأنساب

اصلكانوانه،حليلهليس4وفرامضطربحا&!موهو،((chaos)العماءسوى

مالظلام"4"!ا*"الليلهماطللانالعما.،5لهذاولدمداهايعردلادهورويعد.االحه

.Erebus) . Darknessاطيلتزاس!ومنالموتى(.موطنحيتالسميتالأعماق!مأى

كيداما.لوحدهامحةق()8""الأرضكلهرتثم)كن!(ء،"ال!او(Dyال)"النهار،هباصالظلام

"السماء،منكلا،زواحدونومن،الأرضولدتثم،معروفغيرامرفهوذ&حدث

(Uranus)كمنةو"الدباله(Mount).محموعةفولتالمسا.منالأرضتر!تثم!ن

الكونعلىسيطرتمالتىخارقةروىهائلةبلمسامتميزتالتىطط34)3العمالقةالألهةمن

رياوزوبتهronusكرونوسالإلههذهالعمالقةاكهةرأسعلىوكانطويلا.ازمانا

ث!دلا"التيتان،مناخرىألهةوهناك.لا!ل!أح!)3تيثيسور!تهأوشيانوسوالإله(aل!)8

الأساطيرانهوإليهالإشار8يعدرمماولكن.الحاضرال!قتفىأسمائهالذكرحابة

)مهممنبتحريضوذلك،أورانوسدابيهم،"التيانالألهةبينصراعقيامعنتت!دثاليونانية

لكلصالقةوهم((Cyelopes)السكلويينابناءأرسلقدكانأدرانوسلأن،الأرضإلهة

الاله"التيتان،تزعموتدالأسلل.العالمأعمادإليثبهم!فىمستدير68واصدعىمنهم

البمر.فىمسد.دالفيبمنمل)أضاء(وفطعنان!طدأببهطيهبمالذىكدغيى

وهى،عشراشطسافتيةالهةمنأخربيلالقميمةاكهةمنالييلهذابعد!يانى

ص!دثأيضاهنا(.محusZ)زوو!ىمقدمتهافىكانالتى(Olympians)الأولمبيةالألهة

!يئزووسبقيادةالفتيةا!هةبينالدموىالصراعمناخرىمرحلةعنلهسيود""الأنساب

وكان8طيدسنواتالصراعد&استمرو!د."التيم!ن،الي!يتزعمكانالذىكرونوساييه
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الالهةزومم!أنببتهمالذيناولاد.كلطىقضىقدكانكعانهىاث!أنهوالرنيسسميه

الأسطور-!صد.المكمفىسيظفههدانلهسيولدولذابااخ!ا.أبويهلأن،)8ءل!(ديا

اخوتهفتزعمشائاوصاركبرأنإلىكريتبزسةلىكهدفىمولد.بعداخفم!امهانكيف

مانهاالمعركةخسرتالقدينةالألهةانفىلكنتيعةوكانت.كالان!دمىأببهضدالأوهـلبيةالالهة

الأسفل.العالمثىسفينةأصب!ت،اخرىرداية!سملاوانها،البلاد،خادل!إلىبالفرارلانت

)6،(منازعدونللامةكبي!؟ازوسصار!يذك

الأصولانالقديمالأدنىالشرقفىاثطيقةلأساطيرالمقارنةالدراساتأثبتتلقد

مالكنعانيونما!ثلنالحيثيونمنهاستقىوموثزاخصفاسدزاكانتالبابلية-السومرية

الخليقةقصةأنالمعروففمن.الكونخلقعنالمعتقداتمنكثيزاالإكررشثموالبرانمون

الأساطيرمنعدذاهناكأنإذ،أقدمسوهريةاصولإلىتعيايلش""إينومااليابلية

ئونتايلشإينوماأسطورةأنايضاومعروف.مالانسانالكونخلقح!تدورالىالسومرية

عددفيمنهااجزاءعلىعثركمابالييال،أشدرمكتبةفيمعظمهاعليعثرالواحسبعةعلى

التحديد،ولعلىمعروففغيرتدوينهازمنأما.الرافدينوادىجدفىالقميمةالمدنمن

العصرما!انلالقليمالبابلىالعصرألاخرإلىورمعلهاوتلونممعأخرأنمملوولكن

مردوختمعيدفينظمتشعريةقصيدةهىالبابليةرالأسطورة.قمse..-14..الكشى

بطلوصارمردئ.محلأددالإلهاسمصلالأشوتزمنوفي.البابليةالألهةجمير

الرقيمينعنالتنقبياتكشفتإذ،واسعبشكلالبابليةالنليتقصةانتشرتوقد.الأسطور8

التصةمنهااخرىرقممعتبهسلطانفينركالقلرىمكتبةليمنهاوالسادسالرابع

ناعرفنامادىاذا،المدينةلماكمالمكانديدبركاننفرمنفقيررملىمنالساخر6البابلية

العاصمةبنالطرشمنتصففىيقعوانهحرانمنميلأعشررشمنأكلئربيعدلاتبهسلطان

المفاهيممنكثيرإيصالفىالبلئمنطقةاهميةالركنا،المتوسطوالبمرنينىالاشورية

إلىالرافدينمادىمن(Theogony)اكهةباشمابالماصةالمعمقداتمنهاالمضادية؟

يكونفلن،الموضوع!شعبالمباللضيقونظزا،"(.اليدنانطهمالأناضولسد!يا

المهممنولكنالأساطير.نلكتطرحهاالتيالأفكاركلومقارنةالمقاصيلفىالدخولبمقدورنا

الكون.بخلقالماصتينمالم!نانيةالبابليةالأسطورتنبناطتقاهنقاطأبرزإلىهنانشيران

اليونانية.الظيقةاسطور.هىالأشياءكلاصلكانالعماءأنهيلقبلن!كرنا-1

الخليقةقصةمنماضئايظهرإذ!البابليةالمعتقداتمعموهريةتشابهنقطةتدهذاون
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Enumma)ايلش،إينوما"البابلية Elish!البد.فىيكنلمالكونأن(العلىفىحينما

)عنصرالعذبةالمياه،(Apsu)"ابسو،منالمضتلطةالأولىالمياهمنالمولفالعما.سوى

أبسوأنالباحثينمندوالراحح.مونث()عنصرالمال!ةالميا.،!Tiamat)"تيامأ،ومذكر(

وزوجتهبالعالم(المحيط)الجدولأوسيانوسيناطرانالبابليةالأسطور8فىتيامةوزوجته

باعتبارهالدورلىسواءزووسيناطرمردوخأنأيضئاالوإضحمنوانه،البحر()إلهةتيثيس

أبرزباعتبارهالمنزلةفىأم،القديمةباكهةالمتمثلةالأعداءقوىعلىالنصرحققالذىالقاند

الخليقةلأساطيرالمقارنةالدراسةخكلمن،القوليمكنأخرىجهةمن.الإطلاقعلىالآلهة

تطابتاهناكان،لهسيى،"الأنسابويفى(Kumarbi)كوماربىبالألهالضاصةالحيثينعند

(-Kumarbi)كوماربي-8ل!()ولأنو-(llu)أطوالحيثيةالإلهيةالأجيالسلسلةبن

أدرانوس(Hypsistos)ي،الأعل"الإلهاليونانيةنظانرهماويين((Teshub)-تيشوب

(Uranus)-كرونوس(onos)س-ك!أ!(us)!الأحيالهذهمطابقةأيضئا!يالإمكان،مح

.)8"(الكنعانيةالألهةنظانرهامعالطانيةالألهةمنالمبكر-

وقيامأددانوس،ابيه،أعضاء،بقطعكرونوسقيامعناليونانيةالأساطيرتذكرهماإن

الحيثيةالأسطور6مع!طيايتطابقالحكممنوخلعهكرونوسابيهعلىبالانقضاضزيوس

نمالسما.،فىالمرشعلىتريعمنأولكانالالوالإلهبانوالقانلةكاربىبالإلهالخاصة

وطردهأنوعلىبدور.وهيمكوماربىماءثم.)9،(محلهوجلسدطؤعليهوهجمأنوصاء

صراعمنواليونانيةالميثيةالأسطورتينفىبا.ماوان."أعضاء،قطعأنبعدالعرشمن

العنيفالصراعقصةيشابهأعلا.،لىاومزنا.الذىالنحووعلى!السلطةعلىالألهةبئ

ابسوالإلهأنأيضئاالأخير8القصةفينقرافنمن.البابليةالخليقةأسطور6عنهتتحدثالذى

زوبم!معارضةرغمعليهمالتضاه!قررالنتية،الألهةأبنانهوصدبضوضاءمنكمي!يمانزعج

ممووزو.بمساعدةوضعهاالتىأبسوبحطةالفتيةالألهةعلمتولماتيامه.الإلهة

وتذكر.بهمالم!دقالخطرمنيظصهمإياالصكمةهإله!نعاالفزعاصابهمه)ول!كل!دماس

نميففىومعلهحر!هـشلابسوطىبسمر.ألقىالمكملأإلهأنالبابليةالظيقةقصة

العالةهيكماالحدهذاعندينتهلمالإلهىالصراعأنغيرو!نله.عليههبمثمومنعمي!

له،الانمقامعلىعزمتندمهابمكلتيامةصستلعندمادالم!نانية.الحيثيةالأسطورتينفي

الذىالنموعلىبمقنلهاانتهىرهييصراعمردونمالالهبقيادةالفتيةاكهةوينمينهالنشي

انهنابالنكر!دير.والإنسانالكونظقعنلاحقمبمثفىتلاصيله4كرعلىسنلاس
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إلىتشابه،مركبة!يواناتطانرةاتنانوهى،مردونممعفزالهاتيامةاعدتهااقىالأسلحة

5)،جاياالالهةارسلتهاالتىاليونانيةالأسطورةلىالو!شيةالمظوقاتتلككبير!د )e

(!Rheaرياابنتها)زد!كرونوسعلىبانتصارهمعلمتعنمماالفتيةالألهةا!فادهاخمد

ا!تفىلإنقا"هرسىابنهمبىءلولا!اسرثحركاكدان!سشلفىفعلهالهاكانمالتى

المناسب.

سنأتىوالذىمرونشر.اكتشافهتمالآلهةباسمابخاصبابلىنصمنيظهر-3

بنأخرىثوهريةال!ما.نقطةهناكأن،قليلبعدمنهالمتبقيةالأحزاءواقتباسذ!مر..طى

فىالألهةانوهىلهسيوده"الأنساب،!يينبالفليقةالمتعلقةالبابليةالمعتقداتمبمل

البابلىالنصففى.وانثىنكرزوجنهيئةعلىذكرهاياثىوالم!نانيةالبابليةالأسطورتين

سم،arthGaddess)الأرضةلاله(Ha)ولثخاين:اكهىالشكلالتمسسلىيلدذاليديد

Sea)ثمع!البحرلالهة4؟لط!8ل!(ول)كم!رأما Gadd)،النهرلالهة)ك!ط!صأ(لاخار(River

Gaddess).ابسوةايضئاالزوجىالتمسسلتتبعايلش""إينومااسطور6انالمكمظومن

!يشار)كة،ل!،ل!(انشار()ولخاموول*"لثأ()لخمو،8!)لمع!8لةوتيامة)لا3"ول(

(Khr).الأستاذشحصوقدWalcot)..(الأنسابفىأيضئاافد!عيالشملسلهذا"،

-Night,Erebos.بعاياأورانوساقترانقبلىلهسيودالالهية Eros, Gaea-Hemera)

(Aither

t-الأستادلا!طومئلماWalcot.).قصيدلمتهاستلهمقدهيسودكانفسواء)؟

ببلعلىيرقصنوهنيراهنأني!دلأنهالنهار،وخمحفىالشعررياتمن"الأشماب،

رياتعنتحدثلأنهالحلمأنناءمن!نقصيدتهاستلهمأنهام،غنمهيرعيكانعندماهليكون

كلتافينقول...الجبلأعلىمنويفنينالكئيدبالضبابيتلففنكنعندماالليللىالشعر

عقدهاالتىالمقارنةفإندالحقيقة.هسيطللشاعربالنسبةإلهىالإلهاممصدرييقىالمالتين

مردوخ-إيلى-كبتىالبابلىنظيرهفىيفىالانىالشاعربن*alcotالأستاذ

الإلهانايضاالاخرهويدعىالبابلىفالشاعر.الشانهذاكلمهمة*-فلأ-ضه!)(d)كلط

وانهأيرا،بالإلهالخاصةالشهير8المسةطيهواملىالطمهىلهطهر"لثممum)"إيشم"

عند!فةلنامكونوسوف.شينامنهاي!نفأولهايضيفانهـس!دونهااستي!ظعندما

.صالتوراةالمسماريةالنصوسفى،الرب"غضبعنالمديثضدإيراملصا

أصولها!علىالأضواءنسلطانيجدرالتىاليونانىالأدبفىالبارز6المواضعومن
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ابا.يقتلأنالتسىقدرهلهشاءالذى(Oedipus)الهيب8بملساالباحثينبينيعرفما

علىذكرهايقتصرلممسالةبامهالابنواقترانلأييهالابنقتلأنوالحقيقة.امهمن!دمردج

أددانوس،لالإله.القديمةالأساطيرفىبأخراوبشكلإليهاالإشار8تردبل،أود!يب6مالمما

قبلرايناوقد(.8صك!قه)!اياالأرض-الألهةبامهاقترن4اليدنانيةالخليقةأسطورةبموجب

قطعكرونوسابنهمانأرراندسابيهمويين"التيتان،ايهةبىالصراعاحتدمكيفقليل

علىلاقا.وماأطوالإلهعنسائلةأحدائاتذكرالحيثيةالأسطور6أننم.بالمنجل"امحضاعه"

تفصيلأتذكر،الأقدموهى"البابليةالخليقةقصةأنايضئاومعرت.كوماربىسليله"5يد

إيا.الإلهيدعلىبمقتلهانتهتوالتىالفتيةالآلهةابنانهمع"ابسو،العمقإلهصراعقصة

الألبتأثيرعنيتحلثوهو،البا!ثينعنايةسلمداودالدكتورالأستاذفتلقد

كتابمدثىأثرذات"كانتالبابليةالأساطيرأنإلى،اليونانيالأدبفىالقديمالعراقى

أطيب،.80مالممابهاواقصدالم!نانية.الماتساشهراليوم-ملساة8بعقداليونانيةالمتسى

ثلعامشعنتنقلمالتىلأ!هييالمشابهةالقصةانومع5:قانلأسلومداودالدكلتورو!ضيف

الرسانىالتراثمنكثيزاأننعرفأنناإلا!د!مانى؟مصدرومن.مانوكامتاخرةدددتقد

فقد.الإغ!طمنجاضهقدااللعانىالكاتبدلاهاالتىالقصةولعل.إغريقىمصدرمنهو

له!بفىالميلادىالثانىال!نأهلمناليانوسكلودي!س-الرومانى-الكاتبذكر

الكلدانمررننبابابلةجدبحكمسم!ورسالملككانحبثما"انه:ثلعامشعنفصةطخص

الذىالطفلإه!فىالملكهذامحاولةرغممأنهالعرشهمنهسيغتصبابنتهستلدهالذىبلن

طانزاكاننسرحملهبانالطفلبيقى)نالقدرشاء!الحصنأعلىمنبرميهابنتهوضعته

هذافكبر،كاموس"كلوسما.القصرخدمأحدالتقطهثمال!صن،شرفةمنرميهأثناءلى

،.(."أر!وسالملكعناليانيةالأساطيرفىلددلمامضاهيةاس!لور6وهذ.البابليذ.!كم

إلىتمودلأنهانسبئامتاخر؟،سلومداودالدكتوربنكماهذ.،الروايةكانتوإذا

طتاىمناكثرحقيقةالمعييقىأدهيب6لماساالبابلىالأصللإن،الميلادىالنانىالقرن

استمدتالىالأصولعلىالأضوا.يسلطأنيمكنمديدبابلىنصالأنفبموزمنا.مضى

بلأسابخاصبابلىنصإنه.الأممنوارواجالأبقملأىضدتها،أطيب8ملسامنها

3)الالهة heogonyقبلالسادس)الترنال!ديثاليابلىالعصرإلىتدوينهزمنيعي

موقعها.يمرفلاالتى(Dunnu)شواسمهابمدينةخاصةمملية4عقيديمئلىوهوالميلاد(.

دانهالأرضالالهةأمهتردج(Amakindu)اماكندوالإلهانالبمثموضوعالنصيذكرإذ
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!لهبالنسبةحثنلسهالشىهبلنينكرنم.المكمطىواستحدلأ)!نة!مخاينأبا.قتل

هذااهميةإيضاحفي8ورياد.البمرالإلهةأمهوترو!أماكندوأباهقتلالذى)كةلال!صأ(لحار

العقدتانوهما،الأممنمالذواحالابنيدعلىالأبمقتلبثكرينفردالذىالبابلى،افص

منه:المتبقىالعزءترثمةاشاهفىنلرح،اليونانيةأرل!يبقصةفىالمالس!تان

4،لطعلأ،ل!()لا)ماكنلوابنهاإلىإهتمامهاالأرضالإلهة"حولت

أثامعكتعالىلهوقالت

الأرض4م1أماكن!ي"فتزوج

H()"لنة"خات،اباهوقكل

يعبهاالتىالمدينة)دا!دد!(ثولىواضهعه

أبيهسياد؟علىأماكندوواستمي

"الب!ر،الإلهةأختهلاتد!

اماكندوابن)كلد!صأ(لحارحاءثم

..لفوفىيستر-وثعلهأباهفقتل

..."البحر،الإلهةامهلقد!

لتسترى،رضلأا"امهاالبحر،"الالهةواضيعت

)!دنلةكلن!)(كسيليمشهرمنعشرالسادسالمعلذ

.لع!ادا8السياد..اخذ

"النهر"الالهةأخم!لضارابن...لغدي

،.(..."البمر،ايهةدامهلخارأباهقتلثم

،كئير8اشياءبن،يتميزأنهالرافدينوادىبلادليالأسلاعن!ديثناخكلمنراينا

الشعريةالتصيد-:والبابليةالسومريةالظليفبيننعدفنحن.ماشهو!نهزار6ضرويهبتتوع

الصيوانعنحكاياتايضئايينهانبدكماوالمر!ظة.المكصةوادبوالقصة6والأسطوروالملممة

سريةرسالةويمدذتناأيضئا.ال!يوانح!منهاكيسدديدوردارمةواقوالدامثال

ررددعوهاالسيت!،اوضاعهمنفيهايشكوامهإليقردلسانعلىكتبتنسخ8عدلىساخرة

ويابلية(5)سومريةالأدبيةالمناظراتمنمعموعةإلينادهملتوقديثتذ..منباررسالتعيللأن
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والمبة،النسر،وافطيالكلبببنمناعلر؟المثالسببلطىفهناد.أبضناالحيوانفبهابنبارى

تفقهيثبتأنالمتبالشمنكليمال!المناعلراتهذ.وفى.والسمكوالطير،والحصانالثور

قد،المضاريةالمظاهرمنكيرهامئل،الحيوانقصصانويظهر.خصمهعلىمافضليته

هناكأنسaلcه)4ولكوتالأستادلاصطفقد.الاغريقىالأبفيرىالأخهىأثارهاتركت

السومرىبالطابعتثمزاتعكسال!يوانعنهياتالح!منعددلملهسيودالأنسابكتابفي

خكلمنالأخير8السنواتفيمنهاجميرعددنشرتموالتى،الحكاياتلهذ.المعروف

فقدنظر.،وثهةؤلموضمح.والبابليةبالسومرلةالم!ونةالمسماريةالوفانق!رحمةقراعة

قبلالثامنا!نحسفىعاش)الذىهسيودنكرممامثالندلاتالأستاذاقتبس

.)،.(والخنونالقصابعنوالأخروالخنزس،الأسدعنأحدهماالميلاد(

الأنأصبحاليونانيةالأدبفىالرالدينيةالحيوانحكاياتتلاميرفإنحال،أيةوعلى

صالتىالمقارنبالأدبالم!تصونفشرهاالىالدراساتبفضلمضىوقتأىمنوضوحاكثر

عندالحيوانقصصفشلافىالدكاياتتلكتركتهالذىالتلاميرمدىعنخمهامن!كشلوا

ؤلمدالميلاد.!بلالسادسالقرنمنتصفصدودفىساموسفىعاشالذى(Aesop)أيسوب

فىشيزدور،بفدادبعامعةالاداببكليةالمقاسنالأدبأستاذ،سلمدامهطدكتوركان

المفارن،،التطببقيالأدبفى"دراساتكنابهفىتلصيلأالموضوعتناولأنهإذالمجالةهذا

السكاياتبن!يهاقارنوالتى،الشعبيةالملاموراتمبلةفىمؤخزانشرهامقالةفىثمومن

وهى،أخرىبه!ةمنأيسوبحكايات!ي!جهامنالعرييةالحكاياتمنوممددالبابلية

الننبدالثيراق،الأسددالكركى،الننبهمالفاسالشيرة،دالنيلالبعوضةح!تدررياتح!

ايسوبوحكاياتالحكاياتهذ.بينالمقارنةأنبالم!ظةجدير..8والعنزالثعلب،والعمل

.)..(التطابق!دإلىاحياناتصلالتشابهمنكبير-درجةتظهر

احيقار"تشيرحكملناحفظتالتىوالسريانيةالاراميةالنصوسفإن،اخرىحهةمن

بكونهأحيلارا!نمتهرولقدو!صصههاصيعارصكممنالهـثيرأخذأيسوبأنإلىالأخرىهى

-T.)اسر!دوند!ابنه(rىاهلا-)407سنماريبالملكينعاصرأشورياحكيئا lu

اثمىالننفبباتكشفتوفد.الأشورىابدطفىواسعبنفىبنمنعكانلانه،بعدهمن3(ق

منلفةممكمر8إ!دىعنالعليابمصرليلهمزس8لي7091-6091مامكلالألمانأبراها

القرنإلىتاريضها!يعيالارامى،بالتملونةا!يقار!كمةنصعليتمتوىالبردىو!ق

ىاالممكلم؟بصيفةملونةأ!يقارقصةعلىالأولىالأريعاالفاتوتمتوى.الميلادقبلالماسى
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كلاعاصرقدكانأحيقارانالقصةهذ.فيما.طد.)6.(نلسهأحي!ارالمكيملسانطى

لهاختابنفتبقىالأخيم،الملكزمنفىشيماأصيحدانهاسر!دون،دابنهسنحارشمن

ابنلكن.اسر!دونالملكعندمستشازامطهفىنصبهثم!ندادبه!"من!ة*هنالناسمه

احيقارهالمكيمبقتللامرهذانالنردايةالملكفصدق.الملكضدبهوسشعليهمكمراخم!

هذايكونأنالصدفوتشا.فىلك.تتفيذأشكون-!ثموم-نابواسمهضابطإلىو!هد

فىأخفا.عندماسنحاريبالملكزمنفىالموتمنمر8احيقارأنقذ.الذى6؟اهوالضابط

إنقاذإلىالضابطبالرولذ&.وظيفتهإلىياعادتهدامرغهوضاالملكغضبتبددانإلىببع!

الحكمفىتعيلىأنهالأشورىالملكأدركاموسرعان.قتلهبعدماتباعهفأمرالموتمنأحيقار

السببولهذا.عنهقيلماكلمنبريئاكانالمستشارالشئانلهتبينانبعداحيقارعلى

زالماوانهأحيقاريقتللمأنهالضابطمنعلمعندماطيماأسر!دونالملكسريركانفقد

التىاحيقاردارشاداتمواعظعليتمتوىف!نها،الأخرىالسبعالبردىلفاتأما.مرر!قح!

حكمم!.بهايعززامئلةالحيوانح!ياتمن!يهاات!ذ

الأدبيةالدراساتنتانحإلىبالاضافة،يعزرهالرافدينىالأدبىبالنتاحايسو-تثرإن

أسيافيالأمورنىالساحلعلىساموسكلماشتدكونه،أطهفىإليهااشرناالتىالمقارنة

رأينا!د.اليونانبلادإلىبعدهاوعادبابلزارانهمنالمؤرخونعنهينكر.وما،الصفرى

قديمةوسياسيةتجاديةعاتاتالصغرىلاسياكانانهكيفالبمثهذامنسابقموضعفى

العاتتلكلحانالمضاديةالمفاهيممنكليدطريقهاعنانمكلالرافديندلادىالشامببلاد

فى،بولصعريفوريوسالفاضلالباحثض!المتلحر6.التارينيةالعصورإلىاستمرت

!يقيةديمقرطيسغالرنا"لاذا:وقصصها!يقاربمكمأيسوبتلامرمدىمن!ديم!معرض

محموممةفىكاملةتننفلالحكمةهذهنبدأحبفارحياستمدواالذينالمورنانالفدمملة

أحيقارأمثاللأن(اليونان)احيقارعليهنطلقانيمكنهذاأوسيبأنبل)أوسيب(!أيسوب

الأمر(اليونانىالنص-أ!يقار8سطور)اعفوانتحتوفشرتتعاليمهفىواضحةصريحة

فىلدد!حهابنصهاظهرتوقداليونانيةاللفةإلىبمذافيرهانعهااوسيبانيويدالذى

.،.(،الاننعلمكمااللناتبقيةإليتر!متها

فقد!المعتقدات،الأدبمجالفىالرافديندادىجدمنتانيراتانتشرتومئلما

مالثلك.الرياضياتوخاصةالطم!قلفيالمفاهيممنكثيماليونانبلادإليأيضئاانمعت

الرافدين،وادىجدبمضار88بشدتأنرواقدكانواالأناضولفىالميثينانالم!وففمن
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إلىبالتأثيراتمنكثيرانتقلطريقهمعندانهوعلومها،أدابهامنكثيزااقتبسوالانهم

وقدهذا.الأهورنيونيستوطنهاكانماقىمنهاالفربيةالأقاليمإلىالتمديدوجهوعلىال!نان

بلغم!الذىالرفمعالمستوىصاللثامالأخيرالقرننصفكلالمسماريةالدراساتأماطت

معلوماههممنكئيرفىالنظرإعادةعلىالمختص!نالطماءحملمماالبابلين!عندالرياضيات

التىالمبارىءمنكثيزاانماخمحاالاأصمحإذ.مالفلك!رياضياتالأولىاكلاصولص!

الرياضمررنإليهاسبقهمقدكان،واقليدسفيثاكورسمئل،الم!نانرياضيىإلىتعزىكانت

البابليفىعناخنواالم!نانينانالبابليةا!ياضيةالنصوسأثبتتهومما.عامبالفالبابليون

كما.الأخرىالأرقاممنبموقعهتتحددالعددقيمةأنتعنىالتىالعدديةبالمرتبةيعرفما

بنظريةالمعروفالهندسمىالدستورمعرفةإلىتوصلواالبابليينانالنصوسهذه)نبتت

اطدبدايةمنذالتقدممن8كبيرمرحلةالبابلعررنقطعفقدالحبرحقلفىاام.فيثاغورس

ومبداالمربعإكمالومبدأالثانيةاللرمةمعادلةمعرفةإلىتوصلواعندماالجدقبلالثانى

تطوورفىمهئاعاملاكانالرياضياتمعالفىالبابلينتقدمإن6.الحدإلىالإرثاع

قبلالثالثاطفكلربما،مبكرعصرمنذالكواكبرصدواانهمإذ،الفلكفىمعرفتهم

ص!وقاأميالبابلىالملكزمنمنذ60الزهر!كوكبكاصةعنها!مدمظاتهمللا1نوا،الميلاد

التنبراستطاعواانهمبعيثحدأهالبابليينالفلكينتقدمبلغوقد.قم(1626-لأ)646

المحتلفة،السنةفصولفىمالنهارالليلطولوتمديدالقمر،خسوف،الشمسبكست

.)".(والحريلى()الرييعيالاعتدالينوكألك،والصيفى()الشتوىوالانقلإين
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6القوراةالىسوهرلرا!م!

كلي!فىاالااديفىبلاة6!رالا

العبرانيي!هعقفات
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بلدانفىومزنزاصاسفاكانالرالديندادي6حضارانتشارأنكيدهيلقبلرأينا

العبرانين!معتقداتكلواضحبشكلالتأئيرهذا!يتجلى.القديمالأدنىالشرقمن8عديد

المعمثداتمنكئيرعلي،الخصدسوجهعلىالتكوينوسلر،8التورااسفاراحتوتحيث

المعرررالألمانىالاشو!ياتعال!لفعالذىالحدإلىويابلية،سومريةأصولإلىترثعاقى

Friedrich)ديلمجفريدريك Delituzch)عنلهمماضراتسلسلةخصمةفىالقولإلى

.الاتتمال"لنوبفى"غارقالمكو!سفربان8،مالتورا"بابل

ذلكوانعكاس،الرافدينوادىلجدالحضارىبالنتاجالعبرانيينتلامرمدىكانومهما

بطريقتين:وصلتقدهكونأنيمكنالتأئيراتتلكفإن!8التورافىواضحبشكل

الرافدينيةالمعتقداتنقلفى(Patriaches)اكأولالأباءبدورعلاقةذاتمنهماالأولى

المسماريةبالكتاباتالمضتصينبيننقاشموفموعتزالمامسالةوهي،العبرانيينإلى

"الدمنأصلأكانالسلامعليهالخليلإبراهيمأنالتوراةتذكرإذ.التوراتية!الدراسات

اسمهوثعلتالكدانينأورمنواخرجتهإبراماخترتالذىاكهالربهوانت5:الكلدانين،

حمةالتوراتيةالروايةهذهمنالباحث!مناخرىفنةوتتخذ.7(:9نمميا)سلر،إبراهيم

البابلية-السوصريةالنصوسبصيمتشابهةأولروأنفيقولون!اتباعه،ديلمحطىللرد

كانفإذا.دالتوراتىالرافدينىالحضارىالنتاجبناالدابطعمقعلىدليلهوإنماوالتورا-"

إلامنهمتتوقعفلا،مراراالتوراةذلكتو!كما،الرافدت!ادىمنفعلأباصااكأولالاباء

سفرفى"مستوؤ"ماد-وثيفانولذ!الأصلى.موطنهمبنتاجعلمعلىيكونواان

.نكراء،سرقةكونهاعلىولمساشتقاقهااصالةعلىبرهان55رأيهمفى5هوإنما،التكوين

الحضارىللموروثالرافدينيةالسمةإخفا.قطتماوللم،ايضئاهؤلاءرأىفى،التوراةأنثم

حنةقصةفى:مرازاإليهالانتبا.تسترعىذلكمنالنقيضعلىانهابل!البحثموضوع

والذى،الربأمامصيدبباركانالذى5نمرودقصةوفي5سومرفىالأربعةوانهارهاعدن

بابلبرجبناءقصةوفيشنعار،5أرضفىوكلنةواكلداركبابلمملكتهابتدا."كان

أرضمن"كبيزاحضارئا"متاغامعهمجلبواايأذلالمهاثرينبانهولا.يضيفثم6(.)الزقور

التكوين،سفرمنالأولىالإصعاحاتفىالانهيالتيالتفاصيلىمنكثيزايتضمنمولدهم

مالمئلاا(.الفايةمعيتلاعمماإلىخولتدانحاحالها؟علىتبقدمالمنقؤدهاالدظتتدكأنكير

بانالتررانبةالروابةصحةعلىتحفظاببدىمنالبا!ثبنمنهناكأخرحانبمن

فى6المذكورالمدينةكانتإذاعماويشماكلاور،فىكانالخليللإبراهيمالأصلىا!طن
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علىتدلانهاام(الناصريةقربالعراقمنالجنديىالقسم)فىالدعلىفعلأتدلا!داة

الدلانلكلبانعلئا،الشمالإلىبعيذاأخرمكانفىتقعلكنها؟الاسمنفسلهااخرىمدينة

شمالىلىشكدونمنتقعالتىناحورمدينةفىكانتالخليلإبراهيمعشيرةأنإلىتشير

نصه:ماالشانهذافىالتكونسفريذكرإذ.ثنويهفىوليسالرافدينوادىبلادغربى

فاستحلفك!خذىتحتيدكضعله،كانماكلعلىالمسترليييتهكبير،لعبد.إبراهيم"فقال

ساكناناالذينالكنعانيينبناتمنلإبنىزوجةتاخذلاأنالأرضدالهالسماءإلهبالرب

اخذ1"2-4(:24)تكو!إسمقلإبنىزوثةوتأخذتذبوعشيرتىارضىإلىبل!بينهم

ارامإلىدةهبفقام.يدهفىمولا.خيرات!ميعومضىمولا.حمالمنحمالعشر-العبد

هؤلاءمعالنصهذاضووفى..لأ-11(:24)تكوين."ناحورمدينةإلىالنهرين

الفربيةالشماليةالمنطقةهذ.فىيكونانينبغىالخليلىلإبراهيمالأصلىالموطنانالباحثون

مدينةهناكبانبالقولرأيهمتعزشهؤلا.!يحاول.منهالعنوب!ىولمسالرافد-!مادىمن

)رأساوصفاريتفىعليهاعثررسالةفىنكرهاحاءقد.أدرمدينةلاسمتقريئامشابهةأخرى

دا*()،"ع*4نوقميياإلىقم(0125-)1275حتوسلىالعيثىالملكفيهايتحدث(شجرة

يورتصبحانالسهلمنوالتى(Ura)ادرامدينةس!نهمنتماراوضاععناوخثاريتملك

فامرالرافدينوادىمنالفرييةالشماليةالمنطقةفيالكلدانينوجيعنأما.العبريةفى

الطرشيقطعونكانواالكلدانيينأنيذكرقم(004حدرد)فىزنيفونلأن،الاخرهووارد

ناومعروف"الارامينمنلرعهمالكلدانينبلنعلما،لها8المجالروالمناطقارمينياإلى

إلىيضاف.)2(وسو!ياالعراقبنالفراتيةالعزسةمنطقةلىكان!رامينالرنيسالموطن

السلامعليهإبراهيم)نمفادهاالدينيةالطوانفبعضعندوشانعةقدبمةردايةهناك)نذلك

)داخلحرانمنالشمالإلىالبلمخنهراعاليفىالواقعةاورلامدينةفىيسكنكان

منالشرقىالبنوبفيببلسفحعندال!ننةالمفارةكلولذوانه(،الانالتركيةالأراضى

المدينةهذ.اسمأنبالملاحظةمديربركاإبراهيم.الناسيسميهاماءبركةهناكدان،المدينة

القونفىاسمهاخزتثمالرهاباسمالعربعرفهاوقدلأ(،)نة"3أورهى"5هوبالسريانية

8التورابخىالاؤأددمدينةمكونأنالمحتملغيرمنفليسولذلك.الدفاإلىعشرالخاس!

ول.raسابقتهاأو)فةث!ألا(مئلأخرىتسميةصمختصزاشكلأ

منفكانت،المعتقداتتلكبوساطتهاانم!تالتى6،ا!يدوهىالثانبة،الطريقةأما

وجيخكلمنكلهذ!منواهم،العسكريةوالمملاتوالسياسيةالتيا!يةالصلاتخكل

لأ--09
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وروالعراقبنالصلاتأنالصروفمنإد.البابلىالأسرا!ماءبابلفيأنفسهمالبرانين

لشابمهئامصدزاكانتالشامفبلاد.التاري!يةالعصوركلفىفنفطعلمالشام

أدىشيزبفرافىمقعداتأنهاثم.التعاريةلالسلعالنذانيةالموادمنولكثيرلافدت،

لف!نولذلكلأشورومصر(.،اننذالكييرتفىالقوتينبينصمكريةموامهةإلىالنهايةفى

.جذاأكيدأمرالشامبلادإلىالرفدينوادىمنالطررشهذاعنتثيرات

رقيممنكسرةعليفلسطينفىمبدوفىالعثورتمأنهالصددهذافىبالذكرمالير

إلىأى؟الوسيطالبابلىالعصرإلىتاريخهايعودحلجامشملحمةمنمز.علىي!توى

قدالملحمةهذهشهر6انمنسابقاهناهمام!كلمماالميلادقبلعشرالرابعالقرن!طود

معدومدينةفىهناككاندانه،القديمالأدنىالشيقمنواسعةمنطقةلىانتشرت

أدابها.ويتنووالبابليةاالفةرريجيدالمسمارى،الحطقراتيحسنمنالفلسطينية

حكمخكلمرتينحدثالذىالبابليالأسراثنا.بابلفىانفسهمالعبرانين!وداما

تعرففىالأعظماك!مرلهكانفقدقم(!562-)506الثانىنصرنبوخذالبابلىالملك

أورشليمسقطت!مق795عام!فى.الرافدينوادىجدحضار؟طيكئبعنالعبرانين

نقلأنههلالتحديدومهعلىيفرفلاالذىي!ياقيمحكمبذلكوانتهى،البابليةالقواتبايدى

18ارميان)سفرضلاوماتانهام6(:36نىالم!الأيام)سفربابلىإلىاسي!يم : roc:

فقأشهرثة!يعد.سنواتثمانعمرهكانالذىي!اكنابنهال!كمفىخلفهوقد91(.

0007ووحاشيتهي!اكينفالممر.اورشلبملم!اصر8البابلىالملكقوات!اتننصببهمن

إلى،الثمينةالرببيت"أنيةمنكلئيرمعن!همتمالصناع6مهرمن001ونحومند.من

كماوقع،الذىالأولالبابلىبالأسرذلككرفوقد.الأسرىبنمنحزقبالالنبىد!ن،بابل

الميلاد.قبل795عام،قلنا

عديدةسنينالأخيربقىوقدالعبرانمض،علىحاكئاصدقيابتنصيبنصرنبذانز

الملكد!عمماالكلديةالسياد-ضدثورتهأعلنالأمرنهايةفىلكنه.البابلىالملكولانهطى

ح!دفشلتوقد.أورشلي!مدينةعلىالحصارفرخمتمسكريةحملةتبريدإلىابابلى

ا!اتبايدىالمدينةبسقوطالأمردانتهىللعبرانينه8المساعدتقديمفىالمصرىالفرعون

ل!لماسدارهاومعبدهاالمدينةويتهديم،السنة!صفسنةمنأكئردامحصاربعدالكلدية

بالأسريعر!ماوهوالميلادقبلهلاهعاململكحدثوثد.بابلإلىشغص00،05!والى

الطنى.البابلى

-؟91-
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ال!باتتسميهماللينوهمالأسر،كلوقعواالذينالعبرانينلهؤلاءكانلقد

الديانةمكو!فىا!برالطرر،ليهاكانواالتىي!داممل!إلىنسبةالي!د،:المسمادية

فصولأهم!تمرو،الدينيةشعانرهمبممارسةكهنتهماستمرإذ.الانالمعرونةاليوديا

الانمعروفةهىكمااليهوديةالطيانةأنعلىالباحثونويفمع.بابلفىومولهممامما.8اثسا

الذىشكلهاأخنتقد8التورابهاتبداالتىالأولىالأسفاروان،بابلفىالأسرأنناءول!تقد

عاموانتهىقرننصفقرابةاستمرالذىالأسرفىاليهود!ودخكلمنبهجاضتا

الأسلارهذهتدر!لهىالأساسىالدوراليهطللكهنةكانأنهفيهشكلاومما.قم538

بالنصوس!اسعةمعرفةلهمكانتدانه،التوراةبأراميةالمعروفةالعبريةباالفةكتبوهاالتى

اليهىالدينلرثالنمينةفرصةالبابليالأسركانالنموهذاوعلى.والبابليةالسومرية

بخلىوالخاصةمالبابلية!بالسومريةالمدونةالمسماريةالوثائقعليمباشرأالإطلاعمنمكنتهم

العبادةوشعائرالمعممداتمنكثير!فيرها.والعقابوالثوابوالموتوالحياةوالإنسانالهـون

إلىالحالبطبيعةذلكأدىوقد.بابلجدفىالساندةالاجتماعيةوالقيموالمفاهيموطقوسها

منكثيردخولإلى!يالتاليمباشر،بشكلالبابلى-السومرىباالدثا!داةئن!ونيىتلامر

التلاميراتتلكأبرزاختيارعلىالفصلهذالىحرصناطد.التوراتيةالأسفارإلىمفاهيمه

هذافىلهانعرضستوالتىالعبرانين،معتقداتلىالرافدينوادى!ضارةتركتهاالتى

متمسسلة!مبا!ثبشكلالفصل
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لملمولممث!

افظر:ءايأراهر.ميملكمصسى-1

Motifs in the Early Chapters ofمن!مأ!Speiser. .E .A "Mesopo

.on,Vol. .S no .I.6291 PP.18 ifةGenesis"Expedit

07...pp95912هـ.- Finegan, .J Light from the Ancient past
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ا!روللمبعثلم

الإنسال!فىالكونخل!

مباشرة6بصورتشاولعديدةوقصصئااساطيربعدهممنوالبابلمورنالسريونألف

مهمةبأف!رالخصوس،بهذاوماعا،الانسانوخلقالكونخلقموضوعمباشر6غي!رأو

علىالأساطيرهذهمن!ذكر.عز،اوكلألهموالقةالمعاصراالشعوبمنكثيراعتمدتها

رغممقدمتها،تحتدىحيث!)9(أنكيدوورفيقهبجلجامشالخاصةالأسطدر؟المثالسييل

انليلالإلهيدعلىالأرضمنال!سا.انفصالعنالأهميةغايةفيمعلوماتعلى5قصرها

.6لاحدطأكانناانبعد

الفكربمدمبتبزثتهيمكن،(والأرض"السما.ط-!ة()4السومرية)فىوالكون

،("العلىالسريةفى)يعنىفوقهاوفضاءسماهمن!يمكونسماوى،بزئينإلىالسومرى

يعردبتدتهاو!ضاءالأرضسطحمن!يمكونأرضىصالأخر.السما!يةالألهةتسكنحيث

ضوفىالقولويمكن.الأموات!د!يثالأسفلالعالمالهةتعيشحيثالأسفاله""العالم

سومريةأساطيرضووفىوانكيدو""علعامشلقصةالمقدمةهذ.فىالواردةالمعلومات

نتاطخسىهناكأن،،(،المعول"خلقواسطورة+والحنطة"الماشية6أسطورمئلأخرى

الكون:خلقبخصوسالسومررسعندأساسية

نأوالأرععولammuنموالإلهةالسرية)فىالب!رميا.كانتالبدءفى-1

المسعاريةالنصوس؟فىيشيرمام!مدلاطالماازليةكانتهذهالمياهأنتصورواالسومررس

.مولدها،أوهاصلهاإلى

مم!دتين:والأرضالسماءيمئلكونى!بل"ولد،هذهالأزليةالبحرمياهمن-2

.(موظضصزا)ظ،والأرضمن!كزا(ضصرا،!عدتك!السومرية)لىالسماء

أنليل.ا!اهإلهولدمالأرضالسما."لاتحاد"نتيبة-3
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هوو"حمل،السماعه)ول(أبوهفمماله5،الأرضعنالسما.!صلاهليلالالهان-4

الأرنر،.

معالمعلهرتمالنموم،الكواكبخلقوتم،الأرضعنالسماءفصلتمأنبعد-5

.الأرضطى8العيا

فىكان"عندطالموسومةالبابليةالظي!ةقصةانكلشكفلاالبابلين،بالنسبةأما

هذهانغير.للموضوعبالنسبةالأهميةمنكييرقدرعلىتعد+ايلش()اينوما"العلى

فىتختلفلا،المكوينقصةعرضكلالمسرصوطابعها6الكثيرتفاصيلهابرغم،القصة

أعلاه.المذكورةالسومررسمعتقداتعنكثيزاجوهرها

مذكر(،العذبة)المياه"أبسىالأزليةالمياهسوىالبد.لىيكنلمأنهايضئانمدهنا

دالثالثالثاشىثمالألهةمنالأولالييلولدامتزا!همامندانهمؤنث(5،المالحة)الميا.!يامة

فيعقد"أيسىأبيهملضحرمدعاةوضجيههاصحبهاويصبحالن!وهذاطيالألهةوتت!ثر

تيامةوتحاول.قتلهعلىفمقدمبالمكيدةتعلمالحديئ!اكهةلكن.أبنائه8إبادطىالعزم

تصابذ!دازاء.فتاكأشررس6واللاحقوىمنلديهاماكل!تيندالقتيل،فال!صاالانممام

ملئامردرخالإلهاختياربالإعماعتعلنوالردا!خذويعد.اكل!مر!تدبروتبتمعبالذعرا!لهة

وحيوشها.تيامةضدطاحنهحربدنضىضهاهالدفاعسمووليةامامتضعهويذلكعليها؟

ويشطرتيامةيقتلعنساوذلكمنتصزا،الصراعنهايةفى!يحيبيوشهمردونم!يقود

.الأرض؟نيهعاومنالسما.أولهمامنليبعلشطرينإليجسدها

السماءماناالحه،أصلكانتالميا.أنايضئانجد،البابليةالغليقةأسطدرةفىهنا

)المياهتيامةجسدانشطارلعمليةنتيعة،السريةالمعتقداتغرارعلى،مكونتاوالأرض

مردوغ.يدعلىشطررشإلىلط(Uا

السومريةالأساطيرتتاؤلمهاالمواضعالتىمنواثاالإنسانخلقكانفقدوكألك

إليتدرينهازمنيعودسومرية6اسطورمننفهمإذ.أيضئا8والتوراسواء.صدطىوالبابليلأ،

الألهةمانعددها،ورذدمكاثرتانبعداليوعاصابهاالألهةان)4(الميلادقبلىأ/لثالثامف

"عبذايظقانمنهوطلبتالميا.إلهانكىابنهاإلىباتالألهة،كلول!تالتىالأمنمما"ا

الطينمنشيناتاخذأنعليهاوانممكنالأمرأنأنكيحوابكلانطعامها،.لهاينتحل!ها

منالموضعهذافىالطينىالرقيموينخرم.الإنسانمنهوتظق"العمقميا.وسط،الذى

بظقييدوماعلىلتلاللمهةدصةي!يمأنكىالإلهنمدثانيةينتظم!شدما،الئص

وجعلهاالطينمنقطعباخذالعظيمة(6)السيدننماخالإلهةتقومذلكخكلولى.الانسان

.المصاير،أنكيلهاي!رر5ببنماالبشر،صور6على
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صالخبزاللبنمنالمزيدإلىبحاثةبقيتالألهةأن)0(أخرىسومريةأسطورةفىونقرا

الإنسانخلقتلذلكوانهاالمنطة(،لالهةداشنان(الماشيةاألهلغارخلقتمأنبعدحتى

.3ا!والشرامنبمزيدالتنعممنهىولمممكنالماشيةبذرائبليعنى

المراثعمن"أتراخاسيس،دالطو!انوقصةالظيقةقصةفتعدالبابلينعنداأم

عن)3")تراخاسيس"دالبابليةالطوفانقصة!شز.الإنسانخلقموضوععنالأساسية

ت!توىأنهافى،الإنسانبظقالعاتةذاتالمسماريةالمرا!عمنغيرهاوعنالظيقة،قصة

فنحن.الأخرىالمسماريةالمؤلفاتفىالباحثيحدهالاالخلئعمليةعنوافيةتفاصيلعلى

امشواوانليلوأياأنوالعظاماكلهةانالقصةهذ.منالأولالرقيممنتصففىنقرا

هذهعنفالمعروف،(Igigi)إيكيكى8المسماالإلهةبهقامتالذىالتمردبشانالأمرليتدبروا

أضناهاحتىعائاأربعينصلتمانهاوفتها،الأرضإصلاحبمهمةاكتانهاالالهة

مناقشة!يعد."النير"عنهايمملمنبظقمطالبةعصيانهافاعلنتالعمل،ومشقةالتعب

ننتوسبفىتبعثانالأخرىالألهةمنالمكمةإلهاياطلبالعظمىالألهةبينالأمر

.،()وللالهالأ(لوالوبكلمةالبابلىالنصعنهعبرالذىالإنسانلمخلقالنسلإلهة)دلاتول

قائلين:العظامالألهةخاطبهاننتو،الالهأحضرتوكدما

البشرخلقعليالقادر6النسلإلهةياانت

النيريحملاناحلمنلوللواخلقى

انليلفرضهالذىالنيرليحمل

اكهة.عناهالإنسانليل

أبلا-وىبالالهدلكبعدمىءانهاتراخاسيس"5دالبابليةالطوفانقصةوتذكر

((8 ) we-ila)منهوخلقتالط!"،ننتوالألهةمزمتولمهلعمههمعوالألهة،امامنذبخ

:الاثسان

"ذات،لهكانتالذىأيلا-سمهلسهمفىونبحوا

ودمهلصهومع

الطئننتومزمت

الوقتمنتبفىلما)9(الحبلىإلىاستمعواثم

الإلهلمممنر-ف!فت

).؟(لهارمربمالعىنسان(2)با!ودى
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الىكرأنتقدمماضوفىالقولفيمقنا،المزئيةالتفاصيلمنالنظرصرلنامالاذا

طى:الانسانخلقبحصوس!وهربةمقاططىتمققوالبابليةالسربة

.(البابليةالىمر!سبودمطين)اوط!منخلقنسان21ان-1

خلقمرأحللبقيةمكملةنتيعةلوذاتهاحدفىفايةيكنلمالإنسانخلقإن-2

نأفقررت،الأرضفىالعهلمراءمنالألهةاصابالذىالعناءبسببصدثدانماالكون

المشقة.يصلىعنهابديلأتخلق

العمل،عناءمنالالهةير-لكىالأرضلىولهكدحيكدأنأولمنخلقإنه-3

.الطعاملهاولمقدم

كانالىالوسيلةدكرعلىنأثىانوالإنسانالكرنخلقعنحديممانهايةلىلنابقى

وادىبلادلىالمسماريةالنصوسمنيستتتحإذ.الأشياءمنيشاءماخلقبهايمققاكه

مشيسهاتنفيذتستطيعكانتاكهةان،والإنسانبالكونتتطقالتىتلكوخاصةالرافدين

وعلىله،21رغبة!سبعملهأىالشىء"بصنع"الأولىهوسيلتين.تريدهااقىالأشيا.فتظق

بقوةأىالإلهى!الأمربواسطةدالثانية.الإنسانخلقممليةفىقليلقبلرأيناالذىالنمو

.أمر.!سبالشىءيكون!شدنذ"يكون،أنالشىءاكهيامرخمهامنالتىالإلهيةالكلمة

والبابلية.السومريةالمرابعفيالوضوحكلواضحةليستالأخير6الوسيلةلهإنوالحقيقة

كانتفلو.شىءكلعليقالر8ليست،البابليةالظي!ةقصةليمردئلك،اكهلكلمة

ضدايقافهاالأفللىل"تيامة"عيىقهرباستطاعتهل!ن6القدركليةلهاالالههذاكلمة

قصةفىماءالذىالن!وعليضدهاضروسحربخونإلىالمامةدون!كلمتهبقوةحدها

الشى.خلقفىالإلهكلمةهاطيةص،نعلمماطى،اليدةالاسشانيةوال!الة.الظيقة

عننقرأحيث،البابليةالظيقةقصةمنالرابعالرقيمفىتردالتىتللهكن،،قولبمصد

امامهاهالألهةبسطتهالذىالرداءاختفى"نطق"فعندماالألهة،امامكلمتهلتتمرلوخاختبار

ملكامردونما!لهويايعتا!تمعتالألهةأننقراهنا.محلهإليالرداءماد،ثانيةنطق5وضماأ

:إياهمحاطبةوقالتتيامة،معحريهافىلهاوثانذاطيها

لنايثارمنبالمقانتمردونميا

با!معهالكونملكيةعلىنبايكنصوها

العلياهىكلمنكفسمكونالميلسفىم!نكتلمد!ضدما

اعداكستحطمانهابل.اسلصنكمقهرلاوسوف
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!يكممتهوضعمن8!ياانقذاسيلنايا

معصبةافنرفإلهكلروحلازهق

وسطهمفىالرداءوخمعواان!يعد

قائلين:مرد!خالبكرابنهمخاطبوا

اكهةبينالأل!هوحقاأمركإنسبلنايا

سيكونفإنهالحياوبالفناءسواءفانطق

الرداءلينمقىفمكافتح

الرداءليعودنانيةوانطق

الردا.اختفىفمهمنفبكلمةويالفعل

الرداءعادثانيةنطقو!ندما

!طمتهفعلالآلهةأباتراىفلما

.،الملكهو"مرلي:قاملينفرحينولاسماعلنوا

دفقعلىصنعهام!شعنالأشياءتخلقالألهةفإن،كلناكما،المالةهذ.وياستثناء

إلى)عشتار(أنانانزولقصةمنالسومريةالنسخةفيفقراهـنحن.موضوعةعمليةخطة

ماردينمنهوخلقظفر.تمتالدىالوسخمنشينااخد))نكى(الحكمةإلهانالأسللالعالم

ناكيفهيللبلراينال!.السيينةالإلهةإنقالماثلمنالأمواتعالمإلىليذهبااممين

بالموضوعالمعنيةالأساطيرتذكرإفى.الألهةوضعتهامعينةخطةدنقتمتالإنسانخلقعملية

بهوماءوالفطس،الاغتسالطقوسأتمانبعد،المقدسالطينمنشيئااخذالحكمةإله)ن

يدهامدتانتهتوهـلا،خاصة6قعويذبقراتالإلهةهذهبداتذلكبعد"ننتو،.الخلقإلهةإلي

علىمنهاسبعاوضعت،قطعةعملمرةأربعمنهوا!تطمتالألهة،أحدبدمالممز!جالطينإلى

"نتتو،اكهةانتهتوغدما.إناثوسبعدكورسبعةمنهالهكان.الشمالعلىوسبفااليمين

وقالت:الألهةإلىالمعتتالخلقعمليةمن

فثملتهعملألىعهدتم"قد

"ذاته،معإلئافبحتمأنلبعد

الشا!ةأعمالكمعنكمرلعت

91-ص
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الإنسانطىمنامحم!ارخمت

اصواسكمر!منمفدكنمإذ

انافهاالانسانخلقاملىمن

.العرية،داقمتضكمالنيمحللتقد

دالكواكبالنعومخلقمنتبعهوماوالبابلين،السريينمعتقداتفيالكونخلقإن

أصلالميا.أنالتوراةتعتبرحيثالتكوينسفرمنالأد!الإص!احبدايةفىمازيهماله

والمياهالجلدت!تالتىالميا.بين5أيضئافصلعمليةبعدخلقتاوالأرضالسماءوان،!د!ى

كماسواء،حدحلىوالبابليةالسومريةالأسطررتانن!كرتهاعمليةوهى00،هال!لد!وقاقى

هىتتعلىشىهكلخلقعلىالالهية"الكلمة،قدر6انكماالمبمث.هذابدايةلىذ!راينا

سفرمنالأولالإصماحفىنقرافنمن.العبرانيينمعتقداتفيواضمةبصور8الأخرى

وولوعلى!اليةخربةالأرضل!نت.مالأرضالسمواتاللهخلقابدء"فىانهالمكو!

أنهالنوراللهلدأى.كدف!نحدليكنالله!ال.الميا.وبهعلىورداللهسليلمحلمةالتنر

مساهوكان.ليلادعاهاوالظلمةنهازاالنورDuiدهعا.والظلمةالنوربيناووفصل.حسن

فعمل.ومياهمياهبين!اصلأوليكنالميا.وسطثلدليكناللهوقال،وا!ذامئاصباخولن

اللهوقال...كذ&وكانالجلد.لوقالتىوالمياهاليلدت!تالتىالميا.بفىوفصلالملدا!ه

لتنبتاللهوقال...كألكوكان.الياشمةؤلمظهرما!دمكانإليالسما.تحتالميا.لتيتمع

وكان.الأرضطىفيهكدهكينسهثمزايمملثمرذاوشمرلمكذامم!،يقلاضئاالأرض

خلقبانهالقائلةالمسماريةالنصوسمعقتطابقفالروايةالانسانخلقصاما....،)؟"(كأك

منالذىالهدفكانداذا،.الأرضمننرانا"حبلالإنسانأنطي8التوراننصإذطبن.من

سبيلفىالآلهةعنبدلأالنيريحملأن:هوالمسماريةالنصوسلي،الإنسانخلقأجله

نأالربعليهكتبإذأيضئا؟تمائالهذامشابفاكانالتوراةفىسيرهل!ن!الأرضإعمار

فيها.!ي!حليفلحاى؟منها"اخذالتىالأرض"يعمل

!-\1
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lلكانىلمبعثلم

)8لمنلواهـم!لل!دافى-4جفه

هافىألراسموهربةهافيفىلم

المكرفيسنرلى

لانهارهاعينثنةعنتقاصيل!الثالث()الثانىاأصحاحذ!ىالمكوينسفريذكر

أدمخروجواخيزاذ&،فىالحيةولدرأدمخطيئةو!ذكركماأدم،ضلعمنحواءخلقوعن

البنة.من

!يقدر.المبحثهذافىتباغالهاسنعرض،بابلية-سومريةبنورالمسائلهذ.ولمعظم

4س!()+االسومريةالكلمةمنحاتالتمسيةأنالممتملفمنعدن()بعنةالأمريتعلقما

منيظهرالعامالمدلولهذاإليويالإضا!ةالسهلأ(،الزراعيةالأراضى)السهل،بمعنى

كانت)"لند3(أنق!(0245!س)فىالثالثالسلالاتلهمرعصرمنالسومريةالنصى

وهى)!(،لكشمدينةو!يى)!وخة(اومامدينةمنويىالواثعةالساليةالمنطقةعلىتطلق

السومريةالونيقةفيماضحهوكماهالمدينتينهات!بنمرلصراءسبميكانتاقيالمنطة

.،(لكشأمراءأ!دأنتمينامنماضتاالتى

وادىمنويىلىتقعكانتمدنمنةانضمنئاتمترض8التوراأنفىشكولا

HiddekelوالعبريةIdignaالسومريةفى)دجلة:ن!ىانبدليلسر،لىأىالرافدين

لاأننامنالرغموعلىفيها،تحرىالتىالأربعةالأنهاربنمنكانا،والفراتا"(قيا"حد

5()ومي!ون(Pishon)فيشونالنرحهتمكمميصنستطى )Gihonانن!ظأنالمهمفمن

كوشكلمةإن.4التوراتعيير!دعلى،)"ل!لما،كوشأرضبيممعيميطكانالأخيرالنهر

بابلىسمةالعراقفىاسسواالنين(Kassites)+الكاشينبلادمنهايلصدربماهذه

بهذاادكرهيردالتى"النوية"بلادولمس،الأمرأل!لهمعاصمةبابلمنواتحلواالثالئة،

.6التوراوكألكوالهمرروظبفيةالمسماريةال!باتلىأيضئاالاسم

رو8فكرف!ن)!أم!؟السريةمناشمقاقهاساحتمال"طن،الت!سيةعنونضلا

الينوبإلىيكلأخرمكانكلتصوروهاقدكانوادان،حليهمفرييةليستلماتهابمدال!نة

منحتعندماالألهةأن)،(الطوفانلقصةالسومريةالنسظمننعرففنحن.بلاهممن
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اسكنتهقد،الفناهمنالهشرنسلإنقا"مقابل(!مفiusudra))زيوسدراالطفانلرطالظي

انهاعلىالباحثينمعظميتفقوالتى،!دا*لأ!+دلمونفى،الشرقفىالبير،علىبلد"لي

الباحثينببيننعرفسومريةأسطور)إليناوصلتلقدالصدفولحسن)البحرين(.

السومررصأنخمهامنو!تبنهذ.،)دلون(لىحوادثهاتدوروننحرساك،..انكى"اسطور8

ال!اصةهبرعايتهانكىالمبا.إلهحباهاطدمشرقة8مطهرأرضفهى.بالفعلمنةتصوروها

!امرةموانيءشواطنها!نلحوة.مياهماالعسرةابارهامند!لى.الضبةالمياهإليهافطب

يعرفلاأرضوهىوالطمامينة،السلامأرض)دلون(كانتفقدتاكهذامنواهمللبلاد،

:المرضسكانها

الغرابينعقلادلونبكفى

كعادتههناالصراخيطلقلاكيتىوالطائر

احديئترسلاوالأسد

الصليمتطدلامالننب

العدا.مفترسالكلب)هنا(يعرفولا

الحنطةملتهمالخنزسولا

تهيعنى،عينى5:يقوللاالعينفىجعفيهصالذى

).(مسن،رول"اناي!لاالمسنمالرعل

ويالتالىدالشيغوخة،المرضس!يهايعر!لاارفئاد،لنكانت!نداخر،!يتعبير

الطوفانرملليهاالالهةتسكنانإل!نضابةولاالنلود.أرضكانتشكدونمنلإنها

هيل.قبللمكرناكما.بالظيكافلىالذىزيوسدرا

6،التورالىاشعياسفرفىإنع!سهالها)دلون(لىالسومرية!هنةالصور6هذ.إن

فىوالطمانينةالسلمانتشارعنالسومريةالأسطورةفينبد.ماغرارعلي،فيهنقرأالذى

:الميوان!نسبنحتيالأرض

وصبىمعادالمسندالشبلدالعملاليدىمعالنمرروبضالخررفمعالذنبفيسكن

د!لعبتينايكلكالبقروالأسدمفاأظدهماتريضترصانوالدابةوالبقريسوقهاصفير

كلفىبفسدونولابسوونلاالأفعوانحيرطىيدهاللطبم!يمدالصلسربطىالرخمى

.01(-6:لأ)أشعياالبمرالميا.تفطيكماالربمعرفةمنتمتلى.الأرضلأنقسمىعبل

وشمر8الأنهار!ي6،التوراتصفهاكماالينة،الأساسبةالمظاهرأبرزمنولعل

نأيمكنلاتثيذاهناكأنلالمكمنلالمعرنة،شمرأاستشيناماداذا.6المياوشمرةالمعرفأ
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مصدزاباعتيارهماالحياةشعرةوعليالماهاهميةعلىالرافديندادىفنونليضوئايكودب

يتدفقإنا.!يهابكتاتصلطىإلهةيمثل)حسرىتمطلمنكئرظدينا.8للميال!مزا

الحيا8شجؤباخرأوبشكلتصوركثيرةفنيةقطعوهناك.مداولشكلعليكزار؟منهالماء

.،(لانماءدالحصبرمربمباعتبارها

الناملمقمزيدإلىوند!والبا!ث،إننباهنسترعىالنىالفنبةالفطعوابرزأهمأنصر

)القرنمارىممينةكلزمريلماسدقصرمنباطوان)8(عدارىرسمالمصوس،بهذا

زمريلمالملكءمستطيلإفونضمنالمشهدهوس!فىنشاهدفنحن.الميلاد(قبلعشرالثامن

يصورنفسهبالميمأخرإفررشذلكتحتوأيظهر،عشثارالألهةمنالصيشاراتيتسلموهو

أربعةعداللشكلعليمنهالماءيتدفق!ثاءتحملوهىالأخرىمقابلمنهعاكلمقفإلهتين

محور-وشعرةنخلةنشاهدالمنظرطرلىولىالأخر.الهعضمعبعضهاوتتاتىتتشعي

وهىجانبكلعلىا!مينا!،ابىشكلعلىمجنمةحيواناتاربعةنشاهدواخيزا.عالية

لمراستها.العالية6الشجرامامتقد

تحرسالتىالخرافيةويحيواناتهالمتدلقةالأربعةبعداولهاليدارىالمشهدهذاإن

أيضاالأربعةانهارها:التوراةفىعدنمنةاستذكارإلىالبا!ثتم!والعالية8الشمر

.الحياةشعرةطررشلمراسةعدنحنةشركلالرباقامهاالتي(Cherubim)صالكروييم

6،المرهذهفىمادىأخر،دليلىالواثعلىانهامصدلةمجردالتشابههذاأنهلترى

بالفردوس؟الضاصةوالبابلينالسومريينباهكار8التوراتلامرعنالسابقةالأدلةإلىيضا!

ألاستفسير،إلىبحامةزالتوماكانتعدن،ببنةمتعلقةأخرىنقطةإلىالانننتقل

الإلهالرب"فرقع:الخصوسبهداالتوراةتذكر.الم4اضلااحدمنحوا.ظقمسالة

الضلعالالهالرب!يني.لطمكانهاولأضدطمن8!ا!دلاخذ.لنامادمطيسبا؟

.(:2)المكوين.الم"إلىواحضرهاالممناخدهاالتى

الأخرى4119اطرمناىلونبالذاتضلعهمنخلقتلماذا

*انكىاسطمدةبالمةالسرية6الأسط!رإلى8بالضرددالسذالهذايقطنا

وان،العذبةالميا.)دلمون(إلىحلبانكىالسووىالالهان،اخرىاشيا.ضمنوننخرساك،

تلبثلمنباتاتارضها!ىكرست،الس!سعندالأمالإلهة!i"لا)مة*rننخرساكالألهة

النباتاتهذ.خلقصننحرساكالإلهةانالسومرىالنصسياقمنهـمدو.ونمتتفتمتان

!ذكر.المضاضضدالمبىتشعراندونولكن،الإناثالألهةمناميالفرلدتانبعد

ننمرساكمنظةزو،انكىالميا.إلهأنظاراستتالنباتاتهذهأنالسومريةالأسطورة

الأخرى.بعد6الواحدو6طهاالأرضمناننزعها

الإله!سدفىأمراضثمانيةلإحكلمدعاةوكانننمرساك،الالهةغضسذلكانارلقد

مالردالأخذ!يعد،لإنقا"الأخرىالألهةتدلتوضدنذ.تطايلااوماغالهسببتأنكى

داحدةكلتتولىإلهاتثمانىخلقتولذلكألامه؟منمشالاتعلىننفرساكا،لهة!افقت

.الأمراضمن!احدمشافا،منهن
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الأمالإدهةعنالب!ثموضوعةالسريةالأسطورةمقولهمادنتذكرهيلأنتوقدهنا

انزلهااقىاللعنةعليالضؤيسلطلم&لأنالم،أىدوندلمونفىتلدكانتأنها)ننخرساك(

كتمب!يث!المحرمةالشعر؟ثمر8منو7طتالمعصيةاتترنتأنبعدحوا.علىابهالرب

)الرب("وقالالخصوسبهذا8التوراتذكر.صالوضعالحملعندمالوجعالتعبعندنذعليها

الإلهإقدامانكما16(.:3)الكو!0،اولابمتلدينبالوبم،خبلكاتعابئ!ئرتفئيرا8للمرا

عندماأيضئاالتوراةفىيوازيهمالهد&براءمنبالأمراضلاصابتهالنباتأكلعلىأنكى

المحرمة.الثمؤ)كلعلىأدمأقدم

اسمأنأولهما.التوراةفىبضصوصهايبرزانأساسيانمعمثدانفهناكحواءأما

.أدمضلعمنخلقتانهاوثانيهما("الحياةتعطىالتى)أى"تحيىيعنىالعبريةفىحوا.

باسطورةماضحلتأئرنتمجةصاضاقد8ا!دافىلحواهالصفتينهاتنأنفىنشكلاونمن

)يلفظالضلعأنالأسطورةهذ.لىنقرالنحن.دلمونثنةحولتدورالتىوننخرساكانكى

النباتات7طةبسببالجعاصابهاالتىالثمانيةانكىالإلهأعضاءأحدكانT(االسومريةفى

خاصةإلهةننخرساكتظقانلشفانهلزائاكانفقدولذلك.كليلقبلقصتهاذكرناالتى

)ة(السومرىالفظفإناخرىحهةومنجها،منهذا.،نللا-tفالأسطورة!ستهاالمرضبهذا

التعبيرفإنو!لذلكأيضئا.نفسهاالسابقةبالعتويكتب)يخئى(وهومهمأخرمعنىنفسه

المعنىهذاإنتضئى،.التى"السيد؟أو،الضلع"سيدةيعنىانيمكنيردحيثماالسومرى

الأسطورةمنالعبرانيوننقله-دلون"جنة"فىخلقتالتىالسومريةالإلهةلإسمالمزددج

)فىتحيىالتى5حوا.باسمالتوراةفىعدنجنةفىامراةأولقد!يتالسرمرية،

بشفاءموكولةكافتلأنهاأدمضلعمنانهانفسهالوقتفىوتصورها،)9(نأ-"ن*(السومرية

.أيضا("ن*-فىالسومرية)فيضلعه

الم!وفةالبابليةبالأسطورأيتعلقالذىوهوالبحثمنالثانىالقسمإلىننتقلوالان

09)))دباباسطورة )Adapa)،خروبهوخاصةافوراةهفىالمفصةمعالمقانهانقاطلاظهار

ذلك.صيبتالتىوالمابساتالجنةمن

مسألةيكنلمالإنسانخلقأنالبابلية-السومريةالمعمثداتفىمظتهتبدرمما

خلقتمأنبعدأىمذا؟متاخزا!ا.فخلقه.(Cosmology)التكد!عمليةمنجوهرية

فىالألهةبينالمناصبدذعتأنديعدوالأنهار،والبحاروالأقماروالشموس،والأرضالسماء

نالولااصلأ!الإنسانخلقلىلتفكركانتماالألهةانهىوالحقيقة.والأرضالففى

ياصلاحوالمتمئلةعليهافرضتالتىالشاقةالمهمةمنياعفانهامطالبةالتمردمنهافئةأعلنت

فى"النير،اكهةعنيمملبديلأليكونالانسانخلقأنذاكلاعمارها،ونرعهاالأرض

ضمنأساشايكنلمالإنساناىوانهطارم!،ملفاستدابةخلقهعاءولهذا.الأرض

البونأنايضثاوالبابليةالمسماريةالنصوسفيالباحثو!د!.الكونلخلقالعامالمخطط

الأوليالأزليةالميا.إلىيرمعالألهةفاصل.مالمنزلةالعوهرفىمالبشرالألهةبينشاسع

اكهةاحدبدأممز!جطينمنالعطامالالهةيدوعلىالانسانخلقبينماوتيامة("بسو
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منالموتحعلتييثمابالظودلنلسهااحتفظتالآلهةنإنوذاقيهذامنواهم.النبيحة

فلاإنن.مناسبةمنكئرفىالمسماديةالنصوسعليها*تحقيقةوهي،البشرنصيب

ومعولكن.المطافنهايةكلطيهيقبضحتيدائمايقهفهو،الموتمنلثنسانمفر

لمهةالظودبانالراسخواعمقاد.،الرافديندادىجدفىالموتل!تميةالإنساناسشملام

الموت.شبحمنالضصنحوالبشريةللنفستطلعاتهناكأننبدفإننافقك

الكتابألفهاالتىوالمكمعريةالنثريةالقصصمنعددفىالتطلعاتكلكانعكممت

يصبحالإنسانأنالقصصتلكمنساحدةفىن!دفنحن،والبابليونالسومريونوالشعراء

وطعامالحياة"ماءالسما.إلهلهيقدمعندماالظود،مبنأدنيأوقوسينقابمر!ذات

وفي.ادباقصةمنواضحهوكما،الثمينةالفرصةتلكيضنيعلاخرأولسببهـلكنه،،الحياة

المدمير)؟1(.الطنانمنالبشريةنسلإنقاذعلىلهمكافل!الخلودعلىيحصل!نبدهأخرىمرة

بإهمالهيفقدمندمامتبدددانمبشبابللبقا.ثمينةفرصةالإنسانئضنيعثالث!مناسبةوفى

القصصأنمنالرغموعلى.W)طيهال!صولسبيلفىالأهواللاقىالذى8ال!يانبات

الاخر،البعضمنبعضهامنفصلةادبيةقطعثلاثترلد-الأن-بصددهانمنالتى

أوبشكلتتعلقانهاحيثمميغا؟بينهاموضوعيةصلةهناكاعامة8بصورا!فيمكننا

العامالإطارطوالخلود،علىالحصولفىأملهويخيبة،الإنسانمتحتميةبمسألةبأ!خر

هذهمنيهمنامافإنحالأيةوعلى.6والميابالإنسانال!اصةالبابليةالسومرية!معتقدات

إلىبالنسبةلأهميتهابادباالخاصةالأولىالقصةهىالحاضرالوقتفىا!ثالقصص

.التورا(فيماتكماأدمقصة

فىتسببممانهاياتهاعندمهشمةطذرقماربعةطيطونةالباقصةإليناوصلت

ضوفىلهاالعامالإطارنرسمانفيامكانناذلك!ع.القصةممتوىمنكبيرقدرضياع

الرقيموهورقمها،اقدمتارى!يعىالبابليةباللغةئنونةوالقصة.المتبقيةالأولىالأحزاء

الثلاثىالرقمأما.الميددقبلعشرالرابعالقرنإلى،بمصرالعمارنةتلفىعليهعثرالذى

.بانييالأشورمكتبةهيعليهاعمثرفقدالأخرى

مرالفات8عدالبابليةبصيفته((Adapa)أدئاللامممالمسما!يةاالفويةالمعاممئعطي

مسماريةنصوسأطلقتكما.العار!(،العاقل،)الحكيميعنىالاسمأنمنهايستتتح

هىوالحقيتة.)13(الطويانقبلماعصرمن"صكيم،أولعلى((Adapa)الاسمهذاأخرى

نامنبدولاأيضئاهالقصةمستهلفىنمئاذكرقدالعقلدرماحةبالمكمةأدبااتصافأن

دليلإلىيستندلاولمعبهعنعبار8لادم()اذباالاسمينبينالربطممدلهبانهنانذكر

.)"9(المسماديةالنصوسلىإشاراتمنيتنرماضوفى

أدبا،اسمه)01(اديدومدينةفىيعيشرطهناككانانهالتصةمنالأولالرقيمينكر

:)م!3(إباالحكمةإلهلان
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البلادخططليكشدواسعةحكمةوهبه"قد

أبدية"Iحيايعطهلمولكنالحكمةوهبهلفد،أجل

ئحئاف!ن.لثفسانأمئلنمونفاالباهأي!طه!اباالإلهأنالبابليةالقصةتذكرثم

رخلاد!ن،مديتتهلسكاندالشرا*الطعامتفيرلىويساهم،أعمالهم!ىيساعدهم،للناس

الذىهوبامهالعارلةالقصةإليهونتسي.باستمرارالقرابفىلها!يقدمالالهةيخشىتقئا

.)6!(السمكصيدحرفةبامتهان"ريدر(مدينتهسكانعلىأشار

رأساثاربهل!بت،،المنوب"سهبت،قاربهفىيصطادأدباكانبينمايم،وذات

بالطبع؟لكسببلقد،!ناحهاوكسرالبنويمةبالرىولمسكادباغضبو!ندنذ.عتبعلي

الفور.علىأمامهادباإحضاروطلببالمالت5المساءإله،أنوفعلم.الهبوبعنتوثفها

ذكرناكماهوالمعرفةالمهـمةواعطاههنبهالذىإياالحكمةياله!ذ،العاقبةادباخشىولقد

وانهالسماه،إلىصعطهضدالمدادفوب!يلبسشعر.ينثربانإيافنصصه.طيلقبلذلك

ماف!ذا(،Gizzida)دن!يدا(Dumu)نم!دموزىيدعيانإلهينأنوبوابةعندجقىسوف

علىحز!دانهالأرضمناختفياإلهينأن:لهمايقولانعليه!بحزنهسبيعنسالاه

!زيدادمدزىيدعيانانهمالهماي!ولأنعليه!باسميهماعنسأ،.ماداذا.فقدهما

وستنحوهما،لمشامرهلأدبا،بالامتنانالحارسانالإلهانهذانيشعرسوفوكدنذ

أنو.السماءإلهضدلهيتشفعان

ه.أمامثولهعندلهي!دمسوفأنوبانإياالمكمةإلهقال!قد،وذاكهذامنواهم

يلبسهانفعليهكأأنولهيقدمعندماولكن،يقريهمالاأنفعليه،الموتوما.المت"خبز

كلفهمهماهذ.وصيم!ي!الفلابلنلألباالمكمةإلهثصثم.حسد.بهيدهنانفعليهوزيئا

سوالويينهماببنهفعرىأنوبوابةغدبال!ارس!!رالسما..إلىأدباماصعدالأمر.

السببعنسالهالذىأنرالإلهأمامبهعىءنم.إياتقعهالذىالسابقالنحوعلىلحاب

قانلأ:ادبافامابهaالعنوب"رىمناحكسرإلىدفعهالذى

سيدىلعائلةالبحروسطالسمكأصطاد"كنت

6كالمرأ)صافئا(البحروكان

فاكرقتتىعاصفةحاتالينوبر-ولكن

االعنة،عليهاانزلتالغضبمنشرر6وفى

اعيباوانسبقالللين!زيداهسوزىالدارسينمنكلتذ!قذالأئنا.هذ.وفى

خبز5المشاعرلتلكمزاءلهي!دموان!نه،يعلوأنانوالإلهلالتسمااتباههماهبعواطفه
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ضشذ8حلثماداولكن.أرادابماوامرالتماسهماعلىانو!وافق،8"الحياوماء8ال!يا

نصه:ماادباقصةمقول

يلاطهلم6المياخبزلهملبواوغدما

يشريهلم8الحياما.لهثلبواوممندما

لبسهفإنهالرداءلهحلبواعفساولكن

مسدهبهدهنهف!نوالزيت

:وقالمنهضحكثم)باستغراب(أنوإليهنظر)وأنذاك(

تشربأوتكللملماذالىوقلأدباياتعال

)الأبدية(8الحياعلىتحصللنسوفإنك

تشربلالاتكلألاأمركإياإنمقول(لنك

الملاس6(عبارتهلهمطالال!رأسإلىأنوالتفت)ثم

ارضه.إلىلرليخنوه

أمر.الذىهوالمكمةإلهسيدهبانأدباقولمنعالئاأنوالمسا.إلهيضمكلاخيزا

فيقول:بالضبطفعلالذىالندوعلىيتصرفأن

كئرمهمعلىوالأرضالسماهالهةمننن

الأوامرهذ.مئلمر8اعطى

أنو،امريلوقامر.يعلانيشطمعمنهم!ن

لصلببالنسيةأهمية؟اتغيرفإنهاالباهقصةمنالهاثيةال!بلةالأسطراما

نهايةطىنتعر!انلرنالطينرثيميننرمبعدها.الظط!رصةضياعوهوالموضوع

علىضعانبعدحنينبحقيالأرضإلىالسماءمنالبا8عيإلىتطر!تربماالتىالقصة

الضلود،ثميثةفرصةمميعاالبشرية!علىنثسه

سفرفى8التوراتنكرهاالتىالبنةمنأدمخردجبقصةتذكرناهذهالباثصةإن

نفشاأدمفصار.حياةنسملأأنفهفىونفخ.الأرضمنترائاأدمالإلهالرب5!ب!:التكد!

منالإلهالذبوانبت.حبلهالذىأرمهناكووضع.شرفاعونفىمنةالإلهالربو!عرسحية.

معرفةوشيرةالينةوسطفي6الحياوشبر6ل!.8!يدللنظرشهبةشير8كلالأرض

ليعملهاعمنثنةفىووضعهألمالالهالرب"واخذ.9(-2:7)المكد!!الشر."الخير

معرنة8شيرواماكلأ.تكلالينةشعرممىمن!انلأادمالإلهالربداوصى!يحلظها.

.17(-15:)2.،تموتمو5منهاتكلمعلأنك.منهاتكلفلاوالشرالمير
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قالأحفاللمراةفقالت.الإلهالربعملهاالتىالبريةحيواناتجميعأخيلأالحيةوكانت

نمرداما.نصالجنةشجرةثمرمنللحية8المرأفقالت؟الجنةشجركلمنتحلالاالله

للمرأةالحيةفقالتتموتالنلاتسما.ولامنهتثلالاادمنعناالجنةوسطفىالتى8الشجر

والشر.الضيرعارفينكاللهومكونانأعينكماننفتحمنهتاكلانيومأنهعالماالهبل.تموتالن

منفاخذت.النظرشهيةالشعر8وان!عيوننجهحأوانهاللصجيدةالشعر8أن8المرأفرات

فخاطا.عريانانانهماوعلمااعينهمافانفتم!فكل.معهاأيضئارجلهاواعطتواكلتثمرها

.7(-1:)3مآندوصنعامنأوراق

يمدلعلهوالانوالشر.ال!يرعارفامناكواحدصارقدالإنسانذاهوالإلهالربوقال

عدنمنةمنالالهالر*فاخرمه.الأبدإلىوردحياويكل)يضئا6الحياشجرةمن!ياخذيده

.23(-22:)3منهااخذالتىالأرضليعمل

غيرأدم!قصةعنالعامةتفاصيلهافىوهلةلأولمختلفةتبدوأدباقصةأنفىشكلا

:عديدةثمريةنقاطفىالتوراتيةالقصةمعنلتقىاعتقادنافىأنها

قوتالذىالانسانبمطينةتسميتهيمكنماحولتددرانالقصتينكلتاأن:الأولى

الظود.حلىالمصولفرصةالبشريةوعلىنفسهعلى

عدمالإنسانعليكانئمزمأشيئاهناكأنالباحثيجدالقصتين!طتافى:الثافية

.)التوراة(الهنة"هشعرةوأدبا()قصة،الحياة.وما"طعاممنهالاقتراب

.الربلأوامرالانسانعصيانوهوواحدمحورحولتدورانالقصتينكلتا:الثالثة

وماءطعامتناولرفضضساالسماء،إلهأنو،"وهوواعظمهمالألهةابىادباعصىفقد

نأمنالرغموعلى.العنةشدر8منأكلعندماأيضثاالربأصامرأدمعصىد!لك.الحياة

وكان،الربلأ!امرم!اللةكانالمالتينكلاهىالعصيانلكنتمائا،معكوستانالصددتين

الحالتين.كلالانسانعلىاللعنةإنزالفىسببا

"خروج"أو"!طهلوبتثيذاهناكانالقصتين!ىالباهثج!ظ:الراكعة

أدبايعادبانأمرهأنوأصدرفقدخطيمم!.علىلهعقائاالأرضهوادنىموضعإلىالانسان

علنمنةمنأدمبحر!جامرالربأنالتورا؟تذكر3!ضاروعلى،الأرضإليالسماءمن

.الأرضإلى

ل!قتشديدةاملخبيةهناكانالقصتينكلتاليالباحثينلسى:الضامممة

عامة.البشرلبنىبالنسبةوخيمةكانتالنتيطدان،الربأوامرلعصيانهبالإنسان

عصيانعلىاأنسانصلللشررمربمهناكانالقصتينكلم!كلنبد:السادسة

ابالايه.اخرىإلىقصةمنتمائامعكوسةالعصيانطريقةكانتدان؟الربالامر

مصيانطىالأخيرحملفىالمباشرالسببكانأدباإلياسداهاالتىالمطولةبنصيحم!

السبكانتال!يةأننبدالتوراةدنى.الحياةوماءطعامبرفضهلاك!السماهإلهلمامر

والشر.الحير!كمير8ثمرمنكلاعندماالربأوامرلعصيانوادمحوا.إغراهفى
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Telloh Region" Sumer XXV5ولحأJacobson, "A Survey of the-ا

.916!.)9691(,

.88-08.sAt Sumer, PPلاللأ!حB2-ح!عهـ43كمزولي

.،"Motivesin Early Chapters of Genesis3"ل!نلأكط- Speiser, "Mesopo

18..Expedition,Vol. 5111 )6291( P

كو!لمية6امرأمنموممىتو!م!يث6التد!افىمصر()هنوبكفيبلاددكرالمم!لسييلطىانكلر

.9(:12)الصد

.34ولأ9ص.العلولان:!الوا-بدلاضمل-4

.er,Sumerian Mythology, .P54 if؟-!ع

933.،1036.- Parrot, Sumer, Fig

935.7.- Ibid. Sub. Tree of Life. P

.165.Pl. 0**4.3g8ح!نلأ8لط - Strommenger. The Art of Mesopo

914..P!مدهلا!Sum78"4ه!ل!له!أ-محلى

.201-101.thirdedit. ,) )P!01حم - Speiser, "Adapa" n

.101-001ص24،-33ص)7591(هالطولان:طىالوا-بدلهاضل-11

0(tنهس!d12ول-Speiser. "The Epic ofGilgamesh"in ANET

79-69.!.

201..ionary'Vol. ,I Part01 Pةian Dic313ثم!.زر - The Chicago

8-21714.- Ebeling, Tod and Leben. p

الد.مميئثمرفيدمالكم02فمو-"؟

إياصالمعروف!نالممينا.مبدلاكمصالياتبالنسيةاهميةلا-،نتال!رفةأنفيددلا-6؟

طاممن9tكمباتوسالممبم!هد.ممابدمنطدمنالتمقمياتك!ل!لتوفد.والمما.الأرضاله،نانه

السدرخكلالمدم!هذهدىمدس8!اس!عللتISSIلطاكهإلى!دممماقرابين،نتديماالسم!

اقديما.
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اللاثلمبعثلم

سومريلأتصص*ث6الطوله

الترراةكلفىلمابعهفىبابلية

فيتتشابه..رئيمهثلاثدلاياتفىدالها!ليةالسريةالىمردل!احاش!:الطوفان

دالبطلبالسريةننةنس!ةاالالاياتنللهمال!.تفاصيلهامنكمبو!ىالعامةخطوطها

العظيمالطوهانامماهالفناهخطرمنالبشرياأنقذالذى((Ziusudra))!سدرايسمىفيها

الحادىالرضمفىتتمئلالثانيةدالرداية.احدمنتصور!سمببرمتهاالأرضشملالذى

ببنا.قاملأ(Utnapishtm)ا!نابمكشماسمهرملعننقرأحيثملهامش؟ملممةمنعشر

الثالث!،دارواية.دالمتاعدالطموردالميواناتالناسمناستطاعمافيهاحملضضةسلينة

(Arh)كأك!اتراخاسيس""قصةببالمسمارياتالمحتصينبنتعرفتمصيلأكئرهاوهى

طوفتا!دمت!.)!ممدرالنكليريهمشابهبلوري!ومالدىالرملاس!إلىنسبة

الطوفا!مناليلمريةممتذىنعوتلواسما.فىالاضفصالن!رصرفنامالادا

لقصةالعامةألحطوطباا!فيمكن.الإكرسابتاالمايأتليالمزنيةالمساكلبعضوس

:ا+سالنموعليننلنصالرأفدينوادىفىالطوفان

ضائاالطوهانإحداثطىاهالبلدال!اءالعوإلهمنبتمريضاكهةاممعتلقد

بصنبهما*هذايزعيونواخنواالنظر،يلف!بشكلالأرضفىمكاشاافينالناس

الحكمةإلههواخر،إلهالطوفانقصةلىدسميذ.النممن!رمو5أنهم!دإلىوضمبيهم

هقئارملافثل!رالطوفانبفعلالب!لمريةتفنىأنطيهفعز،للناسبمبهعرفالذى)8ور(إيا

اهليهمدباتالذىالمطيرالمدثالاستعدادبصوب)؟(شروياكممينةسكانمنو!كئا

.الأرض

!انلأ:"!تاب!لشم(الطونانرملىبحاطبإباالحكمةإلههوفها
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سلينة!ابنبيعص"ئيئم

الميا8وانمكمدالمالاترد

النفسوامقذالمالانبذ

الميةالمظو!اتكلبل!ر؟السليثةلىوا!مل

تبنى"سودالتىالسلينةاما

المهمة،لإنجازالطاقاتيحشدا!رعليفبدا،بالطاعةالإلهامرالطولهانرملوتلقي

صنفمنكانتالىالسفينةبناءإكمالالصالاستطاعالمتواصلالعملمنايامسبعة!يعد

.*!أ!ول(napish!ةاكل!ية)في6"ال!يا،منقذ(اسمطي!ااسقمالتىكور،...كور..ما

ليقول:السفينةمحهيتمدثالطوفانربلهوقها

هيكلهااقمتالماسىالى"لكل

+وا!دأ)ل!(إيكوكاعدتهامساحةوكانت

)،(لراغا012سطحهاهافم!منكللدل

وهيكهااكعادها!ملته!ا

صاصلست!فيمامطتلثد

طوابقسحةإلىثمشتطويذا

اقسامتسعةإلىأرضيتهاقسمتثم

الماء(لمنع)خثسمساميرفيهاو!زت

دا،لنبالمرادىزودتهانم

الهـورفىالقيرمن).("سارات،سم!وسكبت

الزفتمن"سارات،مكثايضئاوسكبت

الز!تشا"سارات"جمثالسكلصلةءلط

السفينة()قانةفىاستنفدالسمنمنواحدهسار،إلىإضالة

"الملاحاختزنهمااطذينالسمنمناثنينوسات

طولمنتظممكعبشكلطىكانتأنهاالسفينةابعادعندكر.سبقمما!يتضح
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سبعةمن!محونكانتأنهاأيضئا!يتضحنراعا.fir.واركلاعهمتزا()06نراكا%02ضلعة

فرومنهاالواحدفواصلى..بسئةالأطىإلىالأسللمنلتقسيمهافتيبة)!حمحه(؟طوابق

كلارتلاعيكونفأنذاك،شساتكانتالفواصلتلكبينالأبعادأنافترضنامالاداالأخر.

بعدالما.فىغطسقدالسفينةمكثكانوهـلا،امتار()01نراعا02السفينةطوابقمنطابق

04والماءتمتكانتمنهامترا02انلملكلمعنى،الطوفانقصةتنكر.ماحدعلى،إنزالها

خسمةمانالثانىالطابقمستوىإلىغطستقدالسفينةهكونأخرويتعبير!فوقهمتزا

.)3ظاهر8كانتطوابق

والبشربالمرنتصيلهالورثاءالسفينةبنا.منالطونانرملانتهىأنويعد

ملجامشملحمةمنصث!رالحادىويمىبلرقيم.إياالمكمةإلهتعليمات!سمبوال!يدانات

.المحلوقاتكلبنر8سفيثتهفىيصلان"اوتتابشتم،الطوفانرملأمرقدإيااكهكان

ماءإذ.الشانبهذاوافيةتفاصيل"اتراخاس!ى،البابليةالطوفانقصةمنالرقمأحدويعطى

قوله:الطوفانرحليضاطبوهوإياالإلهلسانعلى

بهأخرركسودالذىالمحددالدقت"تره!

بابهاواغلقالسفينةالخلثم

الماهررشمالعمالوقرييكوصاحبكلنال!هم!

واموالكوامتعئكشعيركفيهااحمل

!شىحيوانل!السهلحيوانإليكسارسللانى

لأالسهلفىالعشبيكل

بابك،عندمنمظرسوفلانها

وتزمجرتعصفمدمرةأعاصير،السماءضانيشقرعد:الهائلالطوفانما.ثم

ودمارحالكظلام،الثور،ي!رر5مئلمامياههتنورعارمفيضان،الش"حمارنهي!"مئل

ال!تبيقول.السماساتأقصىإلىمذصرةترامعتنفسهاالألهةانحتىمكانكلفى

الشان:بهذاالبابلى

المعينا!ثتلماكصان)وهـلا(

الهصمطرالليلفىبالشر!رافلاك!
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ماثى

الهوحالةإلىتطلعت

للنظرمغيئااليوفكان

الباب!اغلقتالسفينةدحلت)!ضنذ(

U(ول-Am)كطاس!ألنر-الملاحإلىالسفينةلفةلاسلمت

النبرإطمةوعند

سوداءسحابةا!قفىعلهرت

داخلهالىيرعد)دوالالهكان

)"ثندةي!(نيشكا(Shullat)شوللاتكان()بينما

)8(مقستهافييسيران

دعانم)لة،لم!حمع!()9(إبراكالالإلهإفملع)و!اندنذ(

السنلىللمياها!

المياهليبعل3دات)كt).؟(نندرتاايهوانطلق

السدودفوقمنتطغى

علالمشا)نألةول،ل!()11(أنوفاكىورفع

السما.عنانإلىاددالإلهمنالرعبوصلو!لا

الإناهيتحطممئلماالواسعةالأرضوت!طمت

ظلمةإلىصدكلاستمال

ثاملايميوئاتهبالجنوبسوظلت

العبال()اثتا!تحتىتهبوهىسرعتهاوتزايت

ضروسحربمئلبالناسوفتهـت

اخا.لمح!أنالأخيستطعفلم

السمم!منالناستمييزبالمستطاعيكنللم

ام!ن!ذعرتاكهةأنحتى

)12(أنوالإلهسماءإلىوصلوا!تىيترابعونفاخنوا

كلءعلىخلالهاالطوفانأتى..ليالوسبعأيامسبعةالمنوالهذاعلىالمالواستمرت

د!على،السمكصفارحثهمالبمريملانالناس"فاصبح،مخلو!اتمنالأرض
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صمديدلندممدعاةالن!وهذاعلىالناسهصكانفقداخرىثهةهـمن.الطوفانرطتعيس

.عشتاردالالهةأنكيالإلهمئلللناسبحبهاعرفتالتىتلكوخاصةالألهة؟منعميقلغن

استمرالطوفان)ن"اتراخاسيس"قصةمنفيتضح8،الحيا"منقذةالسفينةعناما

ةZ-6فىأما.السابعةااليلةبنهايةاتتهىأنهد!ومعنى"ليالوسبعايامسبعةشلتهعلى

اجمدتجتاحاستمرتوالأعاصيرالطوفان%ثقراإ؟.وضوخاكثرالصور8فإنعلعامش

هعومهالهىالعنوييةارياحوطهخلت،السابعاليمحل"عندمادانهليالىوستأيامست!

البابلى.الكاتبتعبيرحدعلىالمعركاهفى"كالعيششنم!الذى

انهاوتنابشتمالطو!انربلدت!.الطوفان!انتهىالعواصفوسهـنتالبحرهداثم

مكانكلفىيخيمالسكونأنrل!د،والمياهالعواصدهلوبعدالسفينةمنالبرإلىتطلع

قابدأصبحالحطرعنهزالوقدمشاصهيصفثم5طين،إليتمولوامميعاالبشروان

فيقول:،النجاةمنالنىأوقوسين

وجهىعلىالنورفسقه(السفينة)فى8نافذفتحتثم

باكئاو!لستفسعدت

وثهىعلىنحرىوالسوع

الواسعالبحرسواحلإلىاتطلعاخنتثم

7؟(مضاضاميلأعشراسسمافةمنالأرضفبانت

وجبلأيامست!5!ضت،)"1(نيسيرا!سهببلعلىالسفينةاسممرتالأثناءنلكوفى

أخرويتعبير.اوتنابشتمالطولهانرملقول!دعلى"تتحركيل!كهاظبالسفينةممسكنيسير

تتحركأنفىامللالانهالأخير،سشقرهابلغتقدالسفينةأنالطوفانلمل6ميذاأصبح

اخرج،نمصيرمبلطىاسمقرارهامنالسابعاليمفياي5وضدنذ.أبدلمالموضعؤ&من

داطلقها:حصامةتتابشتمأو

ربعتاننلبثلمولكنهاالحمامةوراحت

لهامطتحدلملأنهاالحمامةرمعتلقد
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السننوواطلتأ!مض)وضدنذ(

رمعأنيلبثلمهـلضهالسنونولراح

لهمطيبدلملأنهاالشونرمعقد

واسص!!النرال!اخرمثثم()ومن

انمسرتالمياهأنرأىضلماولكنهالنرا*لراح

ورصللم!عق!حامكل

د!ولها،منمروئامشراريعةبمدالسفينةمنمر6لأولالطوفانرحلخر6وضا

ماوسرعان،لمهةقربائاالطعامليعدالقدورونصبالمبلهقمةطىالمقدسالماءسكب

حدعلى،كالذبابالقربانمقدمحول"وتبمعوااكهةفشمتهاالطببةالطعامرانمةثاحت

البابلى.النصتعبير

صيثومثير!حديدمشهدأمامنفسهالقارىءييدالطونان،!صةمنالمقطعهذاوفى

منبعضهمليستمعاقربانالتهاممنانت!اانبعدالطوفانرملص!العظاماكهةيتيمع

طيرفع،الطوفانلأ!داثنتييةخرابمنلمقوماسارمنبالناسطساالأخرالبعض

،الناسبحقانليذاقترفهاالى"المطيئ!هذ.علىاحتمامامالئاصوىبعضهم

طهرإلىفصعدالبشر،بنىضدارمكبهالذىالحطابهسامةامليلاكه!لأمعروضنذ

مباركا،بببنهمالمسنموزوبم!.أوننابشتمالطونانرعلبنووقد8،،ال!يا،منقذالسفبنة

قانلا:الظيومنصما

بشرلم%لاالأقبللوتمابشتمكانما

اكهة.نحنمئلناوزسم!أوننابشتمالاشبهـونمنولكن

)."(الأنهار،فم5ضدبعيذاأومماب!ل!تموسي!يم

نقرأحيثالتورا،فىماض!ااثزاتركتالرافديندادىفى)16(الطوفانقكمةإن

.امفانمنوافيةتلاصيل9(-)6المكتسلرفى

الوخمرم.كلواضح8الت!اوي!المسماديةالمرامعلىالطوفانقصةبناثشابهإن

لونماد&؟طىبنفسهلي!فالحمددبهذاا!راهقذكر.ممابعصئاالقارئنقتبسانويككل

وسار.أعيالهفىكاملابازارعلانحكان:نعمواليدهذ.:%()1:الكو!.!ضاه

أفسدطدبمكمرأمامالأرضطسدت.ديافث(حام،)سام.:بنينث!نحدهلد.ا!همعنح

.الأرضطىطريفه
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انافها.منهمظلئاامتدتالأرضلأن.أمامىاتتقدبشركلنهايةفعالله!قال

منوتطليه.مساكنالفلكتبعل.مفرخشبمنفلظلنفسكاصنع.الأرضمعمهلكهم

نراكا!سمينالفلكطوليكون4نراثدئت!:تصنعهوه!ا.بالقارخارج!نداخل

حانبهفىالفلكبابوتحطع.فوقمننراعحدإلىوتكملهالفلككوىوتصنع.ارتماعه

جسدكللأهلكالأرضعلىالما.بطوفاناتانافها.تبعلهدط!ية!توسطةسفليةسمحن

فتدظ.ممك!هدىاقيمولكن.يموتالأرضفىامكل.السماءت!تمنحياةر3فيه

تدخلكلمنا!مينمسددىكلمنص،كل!نمعك.بنيكونصا.وامرانكوينوكانتالفلك

الأرضدباباتكل!نكامناسهاالطيورمن.!انثىذكزاكنئعك.لاستبقانهاالفلكإلي

كل!ماطمامكلمنلنفسكف!ذدانت.!ستبقانهاإليكتدخلكلمناهمين.كاجناسها

لعل.ه!ا.اللهبهامرهماكلحسبنعلنعل.طعائاولها!!يكون.عندكواحمعه

السابع:صماح11

هذاكللديبازارايتإياكلأني.الفلكإلىيينكجمعأنتأدخللنحالربطال

ليستالتىالبهانمومنلانثى.ليكزاسبعةمعكتاخذالطاهر6البهانمبممعمناليبل.

نسللاستبقاءلانثىن!كزا.سبعةسبعةأيمئاالمساءطط!رومن.مانثىنكزاا!م!6بطاهر

ليلة.واريعينيوئااريع!الأرضعلىامطرايضئا)يامسبعةبعدلأنى.الأرضكلولعلى

.الرببهأمر.ماكل!سسنومففعل.عملتهكانمكلالأرضولعنوامحو

وامراته!يند"نحفدخل.الأرضعلىالماءطوفانصارسنةستمم!ابننحكانولما

ليستالتىدالبهانم6الطاهرالبهانمومنالطوفانميا.ومهمنالفلكإلىمعهبنيهونساء

ذكزاالفلكإلى،نحإلىاممينامميندظواالأرضعلييبماد!الطم!رومنبطاهر9

نا.ا!هامركما.وانثي

!ياةمنستمث!سنةكلالأرضعلىصارتالطولانميا.أنالأيامالسبعةبعدو!دث

ينابمعكلانفعرتا!ذ!فى.الشهرمنعشرالسايعالىفىنىالم!الشهرفي،نوح

فى.ليلةوارشنم!ئاأرشنالأرضعلىالمطروكان.السماءطاقاتدانفتحتالعظيمالفمر

إلىمعهمبنيهنسا.وثلاثنح6مامرأنعبنو،!يالث!اموسامك!لنلتا!لمك

طىتبالتىالدباكاتل!كامناسهاالههائمل!كامناسهاالوشد!هم.الفلك

نو3،إلىولظت،مناحذىكلعصفور،كل،كلعناسهاالطم!رول،كلعناسهاالأرض

ذىكلمن،!انثىذكزاشلتمالداضت.6!يادد!ليهمسدكلمنامميناممينالفلكإلى

طيه.الربواكلق،اطهامرهكما،مسد
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منفارتفعالنلكدرفعتالميا.ولنرت.الأرضطىمورئاأريعينالطوفانوكان

وتعاظمتالماء.ومهطىيسيرا!هف!ن.الأرضطىحذاوتكانرتالميا.وتعممت.الأرض

عشرخسمةالسماءتتاقىالشامنةاليبالممىشنطت.الأرضطىثاكلصاالميا.

علىيد*كانمسدلمىكللمات.اليهاللتفطتالمهاه،تعاطمت.الارتماءلىلرائا

!ممعالأرضطىتزتكانتالتىالزاضاتد!والو!كىدالبهانمالطمورمن،الأرض

كانقائمكلاللهفمحا.ماتاليابسةكلماكلمن80حيارنسمةانمهفيماكلالناس

نوح!بتى.الأرضمنفانمحت،السماءليدصالدباباتصالبهانمالناس.الأرضولعلى

ه!فا.!مسينمت!الأرضعلىالمياهوتعاظمت،!قطالفلكفىمعهلالذين

الثامق:صصاح11

على!يخااللهواجاز،الفلكفىمعهالتىالبهانمد!االحفىل!نوخاا!هذكرثم

.السماءمنالمطرفامتمع،ال!ساءوطاقاتالفمرينابمعدانسدت.الميا.فهداتالأرض

الفلكواستقر.المياهنقصتهورئاوخمسينمث!!يعد.متواليارحوعاالأرضعنالميا.لرمعت

تتقصالميا.حانت.أراراطمبالعلىالشهرمنعشرالسابعاليومكل.السابعالشهرفى

.العبالروسظهرتالشهراولفى،العاشرولى.العاشرالشهرإلىمتوالئافقصئا

.الفرابلارسلصلهاقدكانالتىالنلكطاقةهـتحنوخاان!ورفااريعينبمدمن!دث

المياهكلتهللم!ىعند.منالحمامةارسلثم"الأرضصالميا.نشفت!تىمترددلمفمر6

علىكانتمياههالأن.الفلكإلىإليهفرمعتلرملهامقزاالصامةتيدفلمالأرضومهعن

فارسلوعاداخرايامسبعةأيضئافلبث.الفلكإلىضد.واخذهايد.فمد،لأرضاكلوبه

نأفعلم.فمهاكلخضراءزيتونورقةدهاذاالمساءعندالحمامةإليهفلامت.الفلكمنالحمامة

إليهترجعتعدفلمالحمامةفلرسلاخرايامسبعةأيضاظبث.الأرضعنهتقدالميا.

ابضئا.

عننشفتالمياهأنالشهراولفىالأولالشهر!ىوالستمئ!6الوا!دالسنةفىوكان

الثانىالشهروفى.نشلتقدالأرضولف!ذاونظرالفلكصالنطاءنوحفكشفالأرض

.الأرضعفتالشهرمنوالعشرينالسابعاليفى

!دمعك.بنيكونساء!ينوكوامرأنكأنتالفلكمناخرح:!انلأنوخااللههم
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الأرضعلىقدبالتىالمباباتد!والبهانمالطم!ر،مسدذىكلمن،معكالتىالحيوانات

ونساءدامراشهوينوهنوحفنرح.الأرخىعلىوتكئروهممرالأرضفيولسوالد.معكأخرمها

خرمتكثوامهاالأرضطىيدبماكلالحم!ر،م!المباباتكل،ال!يواناتد!،معهبنيه

اط!.من

واصعدالطاهر8الطموركل!نالطاهر8البهانمكلمنداتحذ"!ربمنبحانع!ينى

الأرضالعنأعىلاهبهفىالر3وفال.الرضارانمةالربفننسم.المذابحطىمحرفات

كلاميتايصئاأعودظ،حدائتهمنذشروالإنسانمبتصورلأالإنسانأجلمنايضئا

مادل!ونهاروشتاءوصيكو!رويرد!صادفدعالأرضايامكل6مد-فعلتكماص

.9(-6)المكوين.زالت
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سؤمكل

الذىالمو!عفياثارهاوتتمثلالطويان!بلحاكمةسمةهـيها!امتاتىا!يالم!ناخر-1

.العرا!منوييليةلار48الايسمي

الفلك.اى!الضنمة""السفينةوتعنىالأصلسريةكلمةكللاطل!-2

مريع.متر0036*تتمرالمساماتلقهاص-3-6

تقط.مترنصد!م!لده!7لحه(اياطهة)لى4ا!را-إ

بكونساراتم!مهمعل!نولدله،0036الرقممن8مادسبابعسكل!ة3()كةسار-.

مكبالوهرايابلى3+ول4ول"صوتوبكوناناليانزمنالدىالنصفي!غكرلممكيالمنممة،00801

ضظ.لتراتثمانيةيسالكا

!علوي.!توسطسللي:طوابقث!منممحونالسليت!لك6التورالياما-6

المنمةالسلو!ةالطم!رلصطاد6مراخاسبسانفبذكرالمسماتالنممىامدين!ف-7

.23(-8؟:6)المكو!8ا!دانيوربماايضئالمهلالن.ادفانةلىووضعها

.اللطنم!ونونلبانيلهان-"

السظي.411fJWI.كل!ليثو!-كصممية9

المرب.-إله01

الصظى.بالعالمأيابمتضيناكهةمنمهعومة-؟1

الرافمين.دادىس!نمضقداتلىالسما!اتاطىف!نتسما*اما.السماءاله-12

لأةااشلو،يالداتالسلوعذاترممةح!-13

.TheChicago Assyrian Dictionary, Vol..4 Sub. elu, .p121 c

هلا42ارنلامهيملغبثالمنل!!مهالاطيبضهرالذمامكردنبى.ول!كونانالمضملمن-49

السلعلنية.ت!حعش!،الا!9نحوا!؟مترلم

لمدكلطسكم!الظودمنص!ا!هةان!سممراال!لوفانرملصالسركةافصحةمكلكر-01

ا!فه.اماةللونني.الملم!لى.المى!ك

رامع:"لالما!ةا!مسريةا&امعلياهـلانصلىالشاصكضاضهكضمى-16

1بفدا.الطوفان:طىالدا-!دلاضلأسكور 07، A.

!-21

http://al-maktabeh.com



الرلمبيلمبحثلم

مرىاسيا!حبكلفىالنلأج!الراص

فىثابيلهابيلهـلصة

النراعيةالمجتمعاتكلبارزدررمنوالرعىفراعةماأووالراعىللفلاحمايضفىلا

قديمتانوالرعى،ا!حه:حرنتيانأيضئايحفىولا.سواهحدعلى8والمعاصرالقديمة

عندمااكلولىالزراعيةالقرىنشوتالشمنمبكر8عصورإلىتربعانوانهما،الإنسانقدم

.الحيواناتوتدحفىالزراعةإلىالإنساناهتدى

ونشوالاستقراردالىبالأرضالإنسانارتباطإلىبالضرورةتشيروالفة

تعتمدوهىانواعها،اختلافعلىالماشيةبترببةنعنىحرفةوالرعي.البشربةالمبتمعات

انههىوالحقيقة.البوادىفيأمالقرىفيسوا.والماءللعشبسئاالتمقلعلىبالضرورة

نراسميتمعفىوخاصةوالرعى؟الفةبينالفصلمعالمتتوضحبداتمتىالقوليصعب

بنابة_و!.النلاحح!اةلىاساسئامزظالماشيةهـيهتمثن!الرافدينوادىكبلادقديم

منذ!يتبعوماالفبزوهوالاالعيشضريوياتاولىالمجتمعيقكلالفلاحأنهناالقولإلي

فانولهذا...ماليلودمالأصوافمالزيدمالسمناللبنالراعىيقدمبينماوثمار؟لدلخضار

أساسية.بصور؟الأخرىمكملالحرفتينمنكلا

يطورواانالبابلينبعدهمومنالسومررصالأدبربالاستطاعفقدحال،أيةوعلى

)الذىالمفاخر5،6اوالمناظر؟،)دببهتسميم!يمكنماوهوالأبضروبمنمديذاخمرئا

.)"(باصذادورامالراصالفلاحمنكلفيهاحتلدالذى(adamandugaالسريةفىيسمى

كلنخصمينبذكديةحرباومباراةمنبارةغيرها،مئل،والبابليةالسرية8والمناظر

والنرض...الطبيعيةالظواهرأووالنباتاتالميواناتمنحتىاوالبشراواكلهةمنيكونا

خكلمنالاخرعلىأفضليتهال!صمينأحديثبتأن،مناكما،هوأساسئا6المناطرمن

السومريةالمناطر6!بدا.النصمداناقصمساوئلكرخكل!نومزايا.،محاسنهتعداد
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نمهبذاالمنناظررشالحصصيمطدفصةنمكىالموضىمانمةأسطد!بةبعفدمةأ!عانا

نفسهصيالحديثالمتناظررش"IIANمباشر6فى!بعدالموضرلم.تلصيلاتفىالدخول

وهبيئاهالبشرىالميتمعإلىدار!ماءال!يراسبابمنهويلدموماوسعاياه.ومماسنه

نأإلىالمناظر6فيبستمرانوه!ابالمئالرنظير.طبهوود.خصمهطيدطهكلفيرممانه

علىأحدهمابتفضيلحكمهلبصدرثالثش!صإلىالاحت!مإليالأمرنهايةفىيضطرا

و!لولالخصامأسباب!يزوالالتهكيمبقرارالطر!منبقبول6عادالمناظر)وتنتهى.الاخر

بينهما.وا!نامالصداقة

منهانذكر.السومريةالأبضروبمنالضربهذاعلي6عديدنماذجإليناوصلتوقد

الشعر8والسم!،الطيرال!نطة،والهةالماشيةإلهةب!يوالشتاءهالصيدبين6مناكلر

المناظراتمنمبموولأيضئاإليناوصلتكماوالممراث،المعول،والنحاسالفضة،والقصبة

نذكر،البابليةباالفةمئونةامئلةايضئاوهناك.دالنساخدالطلبةبالمدرسةتتعلقالسوصرية

..مالننبالكلي،مالنسرالحية،صالمصانالثدر"دالنظةالطرلاءب!6مناكلرمنها

الأدبفىمالراعىالفلاحبينالحصومةوهو،المالىبموخمو!شاالأمريتعلقما!يقدر

بينالالتفا.أجهانابتداءنبينأننودفإننا6!النورافىوفاببلهاببلوفصةالسومرى

اكثرأبعادإلىالعرضىأوالعانبىالتلا!يرصدودتتعدىالتوراتيةوالقصةالسومريةالمناطرة

التفصيلية.الراسةهذ.خكلمنذ&سنرىكماعمفا،

والراص)تموز("زىالللاحبينالسومرية،(المناظر6اوال!ارتفاصيلوصلتما

.سطزا05؟طىتحتوىالطينمنرلمأربعةعلىننونةز!م-)دا!أإمد-إنكى

ذكرالسرىالأديبفيهيتناولالأول:رنيسينقسمينعلىينقسمالحوارانالقولويمكن

منيمال!كانالذىالمثسس(اإله)وتواخيها!يين)عشتار(اناناالإلهةبين!ديثمندارما

أناناههابمنثلئا!يظهر.لضطبتهاتقدمالذىدمورىالراعىمنبافلاجيثنعها)نخمه

كانقلبهالأدموزى؟الراعىمناوواجرفضعلىمصسةكانتأنها4والبمالالمبإلهة

قولها.!دعلى،بالحبوبم!سةالمضازن5لهاسي!علالذىإمدو-إنكىاسمهبفلاحمتعلئا

الراسمنأكليلنلااأنا

أرتدىلنسوفالمشنةوثيابه

أقبلكسوفالحملمنويصوفه

الللاحمنسلامزوج،العنراءانا
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انوائاالنباتمنم!رعالذىافلاح

انواغاالمبمنمرررعال!ىالللاح

لإقنا4أوتولمهاخرىمماولةيتضمنفإنه8المناظراوالموارمنالثانىالهز.اما

لهاسيلاسالذىفهو.فير.طىالراعىمماسنلهامبيناإصرارهاعنبالطولاناناأخم!

.،ناضزا!ئمى.كليدا.تمعلالذىوهوا!يبمافيا!يب"بالسمن

الذىدموزىالراعيلسانطىماهبلمغبردالأنبصدهن!نالذىالعوارويحننم

لهاي!دملأنواستعداد.إمدو،-إثكىالفلاحفريمهعلىوهماسنهمزاياهخطهمنعدد

منه.الذواحعلىلا!متهارضاهاكسبسبيلكلوالنفيسالغالى

يقول:لموزىالراعيهوفها

منى6كئراالفلاح،منىكثراالللاح

منى،كئرعندهالذىما؟منىكثراالفلاح

والمماديث،والسلودالتنواتصاباملو-أنكي

منى8اكلرعندهالذىما6منىاكلئراالفلاح

الأسي.د!بقهبعطبنىهوإن

لم!مقابلالسوداءنعيتى-الفلاح-)عطيهسودل!نى

الأببض.دفبثهبعطبنىهودان

ذلكمقابلالبمضاءنعص-النلاح-اعطمهسودف!نى

معم!صفنيسقينىهولان

فىدمقابلالسمملبنى-الفلاح-أسقيهسوف"نى

الميدأمعتهيسقينىهولان

ذلكمقابلالكسيم،"لبني-الفلاح-اسقيهسو!فإنى

الممنقة،!عم!يسقينىهو!ان

ذلكمقابلالشنينلبنى-الفلاح-اسقيهسودف!نى

المنففة،حعم!يسقينىهولان

د!مقابلالحاثرلبني-الفلاع-أسقيهسوففإنى
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ي!ول(انإلىأفضالهدكركلالراصيستمر)وه!ا

الييد،خبزهبعطبنىهولان

د3مقابلالمعسولحبنى-افلاح-أعطيهسودلانى

باقانهمنالطيليعطينىهولان

&ذمقابلمبثىمنالطيل-الللاح-اطيهسو!فانى

أشربومما،كلومما

لافضئاسمناله6هركسو&ل!نى

لانضئالبنالهاتركسوفاأط

منى6كئرضدهالذىمامنىحمرااطلاح

لأنه)صثمم!ر(،أناناففسفيال!سنوقعهالهاكاندموونالراميمقالةان!ي!هر

بمظهرامامهانفسهيظهروانالفلاحفريمهطيمحاسنهخدمامنيمرز1استطا،

صرتانانااكلهةانال!وارمنتبقىمماايضئاديطهر.!بهااملمنالمضميالسض

الجزءمنونفهم.وسرورذفطهيمتلىءمعلهماوهذاالرا!يمنالذواءوقبلتبالفعلرايها

نأبعدالنهرضفافطيقرعيأغنامهساقسررىالراصانأيضئاالمهـارمنالأخب

يهمانف!دإمدو-إنكىالنلاحنريمههنالهرأىدانهمنهالنباحطىاناناموافتضمن

*ليل.الراعىنضبمنيهدشفلمذالطبطيبمسا"كانالفلاحانيخر،،يضرولطيه

هـترتوىافدت!قولهفىترعىلكىباغنامهيلاسلأنةىالراعىدمال!نهتساممه،على

عداوله.مياهمن

واختها)ك!!لمأ(لنارالماشيةب!إلهةمناظرأمننقرأأ!ىسومزيه6اسطوروفى

ترمزش!صيةفىتتبسدالمصةأننبدأخرىمرةهنا)كةط!(.اشنانالبوبالهة

الماشيةإلهتىظقعنتتصثبمقدمةالأسطور6تبدأ.الفلاحإلىترمزفىاخرىالراميإلى

تتمكندمالأدهةأنييلود!منالرفمطىودكن.اكهةلأبنا.النذاهتوفيرأملمنلالمبوب

بنفسه!وليهالأرضهىالإنسانخلقتمانبعدإلادا!بنالحبزمنيكليهاماتو!يرمن

المجولالهافكىالحكمةإلهال!صوسولوعلىالألهةقيطتولذلكوالرعط.الفةمهمة

ليستطيع!يالتالى،نيهادالرخاءالغيرلنشرالأرضإلىدالمبوبالما!ئميةالهتىإنزال،انليل

الإنسانخلقأحلهامنالتىالأساسيةالمهمةوهىالألهة،إليوالشرابالطعاممقميمالإنسان

البحث:موضوعةالأسطورةمنالتالىالمقطعنضبسأشاهكى.ادساريةالمرامعبمصب
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انليل:م!اطئاانكىقالالأيامتلكفى

واشنانلضارأن،أنليلىأبي،يا

الألهةببتلىخلفناهمااللنبن

(الأرض)إلىالألهةببتمنننزلمادعنا

الألهةبيتمنواشنانلضارفثمزلوا

المقسممةمانليلإنكىكلمةبموبب

لفخارالزربيةوانليلإنكىاعدو!ندئذ

لهاهدبةوالأعشابالنباتاتوتدما

بيئالهااقامافإنهماأشنانأما

لهاهديةوالنيرالمحراثو!دما

مواشيهازرييةحارتقكلخاركانتلقد

زريبتهاخيراتمنالمزيدتعطىراعيةبمقوهى

المحاصيل)اكداس(بينمثفف!نتأشنانأما

وعطوفة.كريمةلتا-بهقرهى

فىالرخاءأسبابنشرتاوالمبوب،الماشيةإلهتىالأختفى،ان6الأسطور!ذكر

وعلى.الناسمنالفقراهبمررتالميراتوعمتلالمحاصيلبالفكلالمضاذنهامتدت،الأرض

منمزيدتو!يرلىدانليلإنكىالعظيميناألهينرغيةالالهتانالأختأنحققتالنحوهذا

لبثماالخصامانالبمث،موضوعةالسومريةالأسطور4خاتمةمنولهظهر.للبشرالطعام

حيثطميةمناظرةلىدخلتاوانهماالأرضفىمهشهماكملم!انبعدالأختينبننشبأن

الاحتكامإلىاضطرتاالنهايةغى.الأخرىعلىوم!اسنهاميزاتهاتعمدمنهعاكلاخذت

صكئااصدراعندماالأختينبينال!صاملإنها.تدخلااطذتأنليلوالإلهانوالإلهعند

.المناظرةدىلضاراختهاعلىأشنانالحبوبإلهةبتفضيل

الطبيعيةالقوىتحققهبماعاتةذاتاخرىسومريةمناظرةإلىهناال!ديثوريمودنا

ي!ح*ممالسرية)فىالصيفبنبالمناظرةئعرفوالتي،البشرىللم!تمعونماءخيرمن

،n)والشتا. en.)المبوب4أنواكلتفيرطىالعزمعقدانليلالإلهأنالأسطور8تذكر3إ

مرةهنا)الشتاء(.لاينق)الصيد(إيمشالأخو!لظقالأرضفىوالأشهاروالنباتات

للا!ةأخم!كانتالتىالماشيةألهةلحارحالةكلرايناماغرارعلىالأخوةرابطةتبرزاخرى

http://al-maktabeh.com



التوراتية.القصةكلوقابيلهابيلتريطكانتالتىبالأخوةبدورهاتذكرنا!قيقةوهىاشنان.

توفيربالفعلاستطاعالاينقإيمشالأخو!أنالأسطورةمنيظهرهإنهصالأيةوعلى

ا+نى:بالشكلالأرضلىوالرخاهالحيرمسببات

الحملانتلدالنعاج!)الشتاإينقبعلقد

الجدا.نلدالماعزوجعل

اللبنوراوصالععولالأبقارعددوتكاثر

الو!شماعزقلبإلىالمصيبالسهلفىالسروروادخل

والحميروالنعاج

اعشاشهاتقيمجعلهاالمنبسطةالواسعةالأرضفى-السماءلمد

اعشاشهاتقيممعلهاالفسيطالواسعةالأرضفى-الب!رواسماك

القصبأجماتبنييوضهاتضعمعلها،البحراسماكلاحل(

كئيراالعسلبعلوالكرمالننلبساتنوكل

وازادوالررانبالمظانرووسعوالحقولالأشجارخلقفإنه)الصيد(إيمشأما

..المزارعفىالمحصول

المدنوتزيسس)عاإلىالمضارنلتمتلىهالييوتإلىالمحاصيلمنبفيضيلامىوكان

البلادلىالبمورتوتبنىوالمستوطنات

كالجبالعالئاالمعابدقمموترتفع

لهماعينهاالتىالمهامكافة"الشتاء،و"الصيد"الأخوانأنجزالنحوهذاوعلى

موضوعة6الأسطور!ذكر.مالرخاءالنماهبلسبا*الأرضإكناءاهلمنأمليلاكهأبوهما

كانحيثنفرمدينةلى،كةولح(-انأ-)كاالحيا؟""بيتإلىد&بعدعا،الأخ!ينانابمث

معهحلب)الصيف(إيمشأنايضئاتذكركما.القرابينلهيقساأنأولمنأنليلالإلهيقيم

إينقجلبحذفىوالنباتاتالطيورمنواصنافاوالمتو!شةالمدمنةال!يواناتمنأنوافا

بوابةبدخولالأخوانهم!شدما.والأ!ساكالنباتاتمندانواغاالكريمةالأحيار!)الشتا

ضيف.شياربينهماحدثنفرفى6،الميا،بيت

لقبلنفسهادعىعندما!لذلكالمسبباوالبادئكانإينقأناياسطور6من!دظهر
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المتضاصمينبالأخونبي.داخيزا.الإدكا.ذلكبسببإيمشاخيفتمداهاكلهة،"فلاح

منللبشريةحققهوماالأرضفىمنحزاتهمعدذاالحديثإينقفبدأ.انليلالإلهابيهماامام

الأخولانبينصكمهانليلالأباصدرالنهايةوفى.ايصئاالحديثفىإيمشاخوهوتلا..خيرات

"فلاحبلتبيلقباننىالأول)حقيةومركأا)الصيف(إيمش)خيهعلى!)الشتاإينقمفضلأ

ابيهلقرارإيمشانصاءوعنمئذ.انليلتعييرحدعلىشىء"كلينتحالذى"هولأنهالألهة"

.دعاءهلوقرأإينقاخيهأمامفركع

ويظهر.دانمين6ومودونامفىسعيدينعاشاالأخوينانبالقولالأسطورةوتنتهى

هذهفىرومزالشتا.انابنق،إبنهعلىامليلالإلهخلعهالذىالألهة،"فلاحلقبمن

وتختتم.الراعىشخصيةإلى)الصيد(إيمشيرمزبينماالفلاحشخصيةإلىالأسطورة

للا"والحمدالمناظرةفىالفانزإلىالإشارةعادةتتضمنالىالتقليديةبالديباجةالأسطور؟

حمذا.إيمشطيتفوقهاثبتقد،لمهةالمظصافلاح،إينق"ان:نقراحيثفيها؟الحكم

.،أنليللمه

ومنمقتضبةسوقابيلهابيلالأخو!بينالخصومةعنالتوراتيةالقصةأما

ياتى:فيمافقراتهابعضاقتباسالمناسب

ثم.الربعندمنرملأاقتنيتوقالت.قابيلوولدتفحملتامرأتهءحواأدموعر!"

بعد!دث.الأرضقىعاملأقايينوكانالغنمراعئاهابيلوكان.هابيلأخا.فولتعادت

ومنغنمهابكارمنأيضئاهابيلطدم.للربقرباناالأرضأثمارمنقدمقايفىأنأيام

ثذاقاسفاغتاء.ينظرلمطربانه!اينإلىولكن.وقربانههاييلإلىالربفنظر.سمانها

..رفعأفلاأحسنتإن.وثهكسقطوهـلاذااغتظتلماذالقا-تالربفقال.وجههعلىوسقط

هابيلىكاينكلم.عليهاقسودمانتاشتياقهادإليكرابضةخطيةالبابلهضدتحسنلملان

أينلقابيلالربفقال.وقتلهأخيههايلحلىقامقاينانالحقلفىكاناأنوحدث.اخا.

إلىصارخاخيكلمصوت!علت.ماذافقال.لأخىأناأحارسأعلملاهـقال.أخوكهابيل

)المكو!00،يدكمنأخيكدملتقبللاهافتحتالتىالأرضمنأنتملعونالان.الأرضمن

4:1-)12.

كانهابيلأخا.وان!حاكانقاينأنالبحثموضوعةالتوراتيةالقصةمنيتضح

سماننىالم!وفدمالأرضننتحماالأول!دمإذ.!ربفرياناقدماالأخو!وانللاكنامراعيا

فاغتاظ.الللاحثاييناخيهثربانيمكمللرلمالراعيهابيلقربانتقبلالرب!ان.نعاحه

عليه.الالهيةاالعنةإنزالفىتسببممااخيهقتلعلىواقدمحسذاالأخير
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عد8فىمسبقان!كرهاطىحننامماالسومريةالنصوسمعنلتقىالتوراتبةالقصةإن

هى:نقاط

أنإمدو-دانكىدموزىأسطورةعن!ديثناخكلمنرأينا-:الحزلىتشابه-1

إلهةضئلالأولىكانتواشنانلماراسطور6ففىويالمئل.فلافاوالثانىراعئاكانالأول

واخيه،"الصيفلإيمشبالنسبةكأ&والأمر)الفلا!ة(الحبوبإلهةوالثانية)الراعية(الماشية

فعحا.وقابيلراعياكانهابيلانالتوراتيةالقصةمنومعروف(.الالهة)للاح"الشتا.،إينق

أخئالخاركانتفقدإمدر-دانكىدمدزى8أسطورباستثناء-:الأخنرابطة-2

وقابيل.هاييللدخو!بالنسبةكذ&مالأمرلإيمثىأخاإينقوكانلأشنان

بينبالمناكلرةالماصةالسومريةالأسطور6ننفرد-:الربإلىالتربانتقديم-3

كألك.نفرفى)نليلالإلهإلىالقرابينقدمادايمشابنقالأخوينأنبذكرهاوالشتاءالصيف

.الربإليالفرابنوفاببلهاببلالأخوابئفدم

الراعىبينوشهارخصومةالسومريةالمناظراتكلكلتبرز-:الحصومة-4

التىالخصومةعرارعلىاشق(معإيمشاشنان،معلمارإمدو،-إنكىمع)سوزىوالفلاح

القصةفيالأخوينبينالخصةانوهوواحد،بوهرىفرقمع!اببل،هاببلبيننشبت

صالمحبةالوناميسيحيثكافةالسريةالمناظراتعكسعلىأ!دهمابمقتلتنتهيالتوراتية

الأمر.نهايةفىالمتخاصمينبن

نا8المناظرحولتدورالتىكافةالسريةالأساطيرفىنبد-:المفاضلة-5

قصةففى،مرةكلكلالمفضليكونعمنالنكلربصر!مالراعىالللاحبنتبرىمفاضلة

وفى.النلاحكريمهعلىدموزىالراعى)عشتار(اناناالألهةفضلتإمدو-دمانكىدموت

.المناظرةفى)ختهاعلىأشنانالمبوبإلهةدانليلأنوالألهانفضلماشنانلغاراسطدرة

إبنهعلى!)الشتاإينقابنهأنليلالالهفضلعندماصالشتاهالصيف6أسطورفىكأدصالأمر

قابيلىعلىهابيلتفضيلالأخرىهيالتوراتيةالقصةوتتضمن)الصيف(.إيمشالأخر

الثاني.منيتقبلهولمالأدلمنالقربانالربتقبلعندما
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لملمولممفر

انظر:.السرىالألبفىالمناظرةح!-؟

.er.The Sumerians. .P217 ffع!+

لانظر:.ايابلىالأدبلىالمناطرةبحصوساما

.P.015 if!للث!.Lambert, Babylonian Wisdom Liter

85.-652.- Van Diqk, Op. Cit, PP

انكلر:،الموارهذاعنالتماصيلمنمزبدمول-3

69ص)8691(الثانيةالطيعة.تموز!لساةصكمتار:طىالاحدصدفاضل.د - AV.

.er,Op.022-.222ةانظر،!اشنانلمارأسطور8ب!صوس-، Cit, PP!"

-"022-218.er.!، Cit. PP!

االسريةبينلنصوسالمقارنةالمراسةتتييةابيهاتوصلناالتىالاستتتاثاتانال!قي!فى-6

الأسم!ذابيهاالمحالىالعابر6الاشار6ص!ودننعدىالمكو!سلرفىوقاببلهاببلعنالتوراتيةسالقصة

:بالموصيبض!لىكريمر

29"..()959112,alecta Biblica!ط."andthe Bible4!ءللطSumerian Lite
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يم!لملطلمبحثلم

بابلزتور!

صارتالتى)!(6الزقوراوالمدرجالبرجمنالرافدينوادىبلادفىمدينةتظوملما

مادىبالدفىالمعبدعنالقولويمكن.القديمالعراقفىللمعابدومميز8ساهـمةصفة

المعبد:وثانيهماالزثد80أىالعلوىالمعبد:أولهمارنيسين،ثسمينعلىينقسمأنهالرافين

الدينية.والطقوسالعباداتتقامحيثالأرضى

س،مالدخلاتبالطلعاتمزينةالواثهةكاصةثدرانهبكو،الأرضىالمعبد!يتميز7

ملازمةوظلتق!(0004حس)فىالعبيدعصرأماخرمنذعرفتقديمةساريةكلاهر؟

صفير-ححرةإلىيؤدىالمعبدمدخلوكان.اللا!قةالمضاريةالأدوارمننلففىالمعبد

فيهيجتمعونالناسكانواسعصحنأوفناءإلىتؤدىوالتىالمدخلبحهرةتسميتهايمكن

ماإلىبدورهاتودى8صجرإلىالساصةهذهمنالمر.ويدظ.ا&ينيةالا!تفالاتإقامةضد

المحرابفيهالأنالمعبداحذا.واقدساهممنكانتالتى(Cella)الهيكل8بميريعر!

(nichce).توثدهذهالهيكل8حعروفى3.المحرافىل!طى8عاد!ضعالالهتمم!لوكان

حدراتأبوابانصالمكمظوالقرابن.الأضاصطيهامقدمالتى(lt))المذ-ل!ايضئا

الإلهتمم!لمعانيستطمعمثلأالمدخل6حمرفيفالواقف،داحدباتباهمكونهذ.المعبد

اجلمنوذلكالجاثبعلىواقعةالهيكلحجرةفيهاكانتالمعابدبعضأنغير/محرابهفى

لسكناخرىأجنحةالحالبطببعةيضمالمعبدد!ن،(.الأ!مظارعنبعبذاالالهنمثالببمىأن

!الوثانق.السجلاتلحفظومكتبةبالمعبدال!اصةصالمعداتوالأدداتالأطعمةدقنامهنة

ن!بالزقور8،يعرفمدرجضغبناءمنيتكونهناكمافهوارل!.المعبدأما7

مصاطبفوقالأولىأطوارهافىالمعابدلإقامةنتييةبالأصلنشاتالزقور8انالمحتمل

ناإماوهى،طبقات7-3منتتالداللاضةالعصوركلالزترر8لاصبحتاسطناعية.

ببنمابالطابرو!الضارعىغدمالينىأن6العادمرتوقد،الشكلمستطيلةأومربعةمكون

مالقير.الحصرانطبقاتهتتظلالذىباللبنهيكلهاببنى
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دادىجدلهىالزقوراتأوالأبراحهذهبناءمنالفرضحول6متعلدأراءطر!تلقد

مصر.فىالأهراماتضارعلىالملوكمقابرهكنلمأنهاتثيدبكلالقول!يمكن.الرافدين

الموتبصفةتتمتعالتىللا!ةقبرإلىيرمزكونىحبلبمثابةبامهاالزقورةيفسررأى!ناك

موسمكل8المياإلىو!لم!الصيدفصليعرهـبمدكاقئالذىتمررالالهمئل+(لالإنباب

معابدتلازمساريةكلاهر8الزقوراتمانخاصةيئبتهمالهليسالراىهذاانكير.ادبيع

كانتربماالزقور6بانثالمنوهناك.والانبعاثالموتصفةلهاليسالتىالأخرىاكهة

.13(:14)الاصماح)،(اشعئاسفرلىماءماغراراعلىإلهيعرشاوكرسىإلىرمزا

إلىبالأصليستندلاالذىالرأىةالزقدرتفسيربحصوواحتمالأالاراءاكئرولعل

اعلىكلاحدهمامعبدينبوجودوثيفاارتباطاترتبطالزقور8أنتقولوالتىاندريهنظرية

يكونالذىالأرضىأوالسفلىالمعبدمالأخرالعلوىبالمعبدتمسيم!يمكنماوهو8الزقور

الذىاكهلاثامةخاصمطبمم!بةالطوىالمعبداندريهاعتبرفقدولذلك.الزقور88بمحاذا

بعض)نهناإليهالإشار6تبالرومما،السفلىالمعبدإلىمعينةمناسباتفىينزلكان

فقدولمذا.ايضئاالألهةلإقامةمحلأباعتبار.السفلىالمعبدعنتتصثالمسماريةالنصوس

الذقور6(أعلى)فىالعلوىالمعبدفاعتبرواأندريهنظريةعلىتعديلأالاثاهـنبعضأحرى

بحصوساما؟السفلىالمعبدإليالسماءمنطربقهفىوهوللا"موقتةاستراحةنقطة

المسوإليالعلوىالمعبدلإشالوسيلةميردكانت!يمافهيالزقور6أوالبرجمدرمات

عندثيكرهعلىسنلاسماوالسمام!وهوالأرضبينلسلمرمزعنعبار8انهاأووالرفعة

..()8التورافيبابلج!علىالحديث

منالمكونةأدرزقور8هذا،!ناإلىشاخصةزالتماالتىالشهير؟،الزقوراتومن

06toمنهاالسفلى!ياسييلغطبقات!ث xمنفي!ربطزقورةالمالىالارتلاعاما.متزا

الثانية،منوثذءالأولالطبقةسوىطبقاتهامنبيقلمهانمنالرغمعلىمتزاصثمرر!

طىواثنانالوسطفىمنهاواحدالشرقيةالشماليةالواثهةفىسممفهألدلك!د6

رو(كوري!)لورضرقوفمديثةهىثانمةزالتاممشهور8اخرىزقدد8وهناك.اليانبين

بمقدارتزمفعالزقور8هذ.زالت!ا.بنداد!ربكم03حوالىتبعدالتىالكلاشيذعاصمة

وطى.تصمييدهاطىقرناوعثمرشاربمةمنيقربمامرورمنالرممعلىمتزاوخمسينست!

حلقةتشكلالممتصيننظركله!نهاالت!ديد!وبهطىمعررريخرطبقاتهاعددأنمنالركم

داتبابلزثور6فيوالوركا!أل!ز!ور؟مئلطبقاتثلاثمنالمكةالأبراع!اوالذ!وراتبين

السبع.الطبقات
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مصطبة،المعبدحر!يايعنىالذىعظح!لميتعنانكىباسمهبابلج!صفى

الضفة)علىالقديمةبابلمديينةتتوسطلسيمةارضئايحتلبابلبرجوكان".والأرضالسماء

العصرمنالمسماريةالنصوسأحديذكرهاالتىالأرقامإلىواسنناذا.افرات(منالعكمرقية

ضلعهم!م!يدالشكلمريعكانالبرحانالقوليمكن،البرجابعادتمئلمالتىالصلوكل

قاعدتهضلعطولارتفاعهايساوىطبقاتسبعمنيتكونكلناكماوبو.متر19ر5منقليلأ

أنبعدقميمةاسسطىالحديثالبابلى،العصرفىشيدانبمه!نانك!يدوالرامح.المربعة

بمرنبوالملكتجديدهفاماد،لبابلغزوهاشاءسنعاديببدعلىريماالتمريب،إلىتعرض

منغلادولهباللبنالبحشيدطد.نصرنبوخذالشهيرالملكابنهالنهانىبمثمكلهوكمله

منهاالوسطىسممث!منهالعنويىالضلعلىويوجد.متذا15منسم!يقربالأحر

السلمانولحلتقىمتر.ر038ال!انبيينالسلمينمنكلعرضييلغبينمامتر!35ر9عرضه

الزقوربداخليحتفىفإنهالوسطىالسلماأم.الأولىالمصطبةوسطصحنفىالعانببان

اعلىفىالمعبدغرفةإلييصلحتىالأخرىالطبقاتببقيةماراالثانيةالطقةمنابتداء

الشهيربابلمدينةإلهمردنمعبديقعالبرجمنالينوبدالى.)!البرحمنالسابعةالطبقة

.(الشاهقةالتمةنو)المعمدإيساكيلابمعبديعرفالذى

متراوشمعينماحدطيارتفاعهيزيدالذىالضضمالبرجهذايصبحأنإذاضرابةفلا

مدينةإلىاسرىبهمعى.النيئالعبرانينبينهمومنالعصور،مرطىالناسلاصمابمه!زا

بمرنبوابيهوعصرعصر.فىبابلمدينةشه!تالذىالهني،نصرنبذالمللهزمن،بابل

القديم.م!ديحهاكلحركاصرانيةسعلو

أثزاترك-الشاهقصارتماعهالهانلةلضمامتههذابابلجم!انالباحث!بعضلدى

%(L-13:)14اشعياسفرففى.التوراةمنموضعمنأكثرفىالعبرانينمضقداتفى

الغلى:بهليرقيلنفسهبابلملكصنعهالمساءفىشامخكرسىاوعرشإلىالإشارةترد

جبلعلىواجلساللهكوكبفوقكرسييأرلعالسماواتإلىأصعدقلبككلمت"دانت

.الفلى،مئلأصير"السحابمرتمعاتفوقأصعد.الشمالأقاصىفىالامتماع

r)المكو!نسفرفىالتورا؟تت!دثكما - 11 : OVA%)الأرضفىمنصويةسلم"ص

وسد"المتدرحةبطبقاتهالبرجطىواضحبملمكلينطبقوصفوهوالسماء،.يمسوراسها

.والسماءالأرضبينتشدسلموكثمهاالناظرامامترتفعالتى

ذاطوالسماءيسىلرأسهاالأرضعلىمنصويةسلملاذاحلما)يعقو*("لرأى

..،طيهاواقفالربذاوهو.عليهاونازلةصاعدةالهههدكأ

3--لأ

http://al-maktabeh.com



لهاللمذبحضخمةدكةلأبعادوصفاالقارى.يجد17(-13:)34حزقيالسلروفى

.)الزقور-!المدرحالبرجشكلمن8مستوحاكانتربمالرجات

سفرفىنكرهحاءماعليهINJ!كثرهابابليرحإلىالإشاراتأوضحاننحير

ارتحالهمفىوحدث8واحدولنةواحدلملساناكلهاالأرضحانت9:5(-1:)11التكو!

لبنانصنعهلملبعضبعضهموقال.هناكوسكنواشنعارسهلفىبقعةوجدواانهمشرفا

لأنفسنانبنىهلموقالوا.الطينم!نالحمرلهموكانالححرمكاناللبنفكان.شياونشويه

الربفنزل.الأرضولعلىنتبددلنلااسئالأنفسنا!صنعالسماءفىرأسه!يرخامدينة

واحدهـلسانواحدشعبذاهوالربوفال.ببنونهماأدمبنوكاناطنبنصالبرءالمدينةلبنظر

ونبلبلننزلهلم.يعملوهانينوونماكلعليهميمتنعلاوالان.بالعملابتداؤهموهذالجميعهم

.الأرضجهعلىهناكمنالربفبددهمبعض.لسانبعضهمبسمعلاحتىلسانهمهناك

ن!.الأرضكللسانبلبلهناكالربلأن.بابلاسمهادعيلذلك.المدينةبنيانعنفكوا

."الأرضكلوجهعلىالرببدد!ممهناك

وتب!يدلبنا.المتواصلالصلميملهافىمعكساقوراترويهاكمابابلبرجقصةإن

562-)506الثاشنصرنبو!نذعصرفىأنفسهمالعبرانيونشيد.الذىويرجهاالمدينة

الطوفانانتهاءبعدماإلىاى!قديمةعصورإلىالبرجبناءترجعالتوراةكانتداذا.ق!(

عذاقديمالبرجانمنهيستشدهـسماذلكلهإنشنعارى!سهلفىالناسواستقرارالعظيم

دعيتبابلمدينةأنمن8التوراتدعيهمااما.الدديثالبابلىالعصرقبلمح!!كانوانه

ناالمملومفمن.اساسعلىيقملاإدعاءلهإنهالأرضكللسانبلبلالربلأن،الاسمبهذا

يعنىلا(Bab-)ألأالبابليةفيام،،(-!له!!نه-)صالسريةفىسواءبابلمدينةاسم

11اطسنببلبلةعلاقةأيةإطائالهولمس،،الإله"بوابةسوى
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لملمولممف!

انطر:.ومعانيانم!i4qutratuا!يةالكلمةص!-لأ

.131-912.TheChicago Assyrian Dictionary, Vol.,21 PP

المصمداتمنكمبناهالذىالفصلمنملحصةالرانمينوادىب!فىالمعبدصالمد!حكلاتهذ.-2

طهالأستاذمعبالاشتراكا.089عامصدرال!ى،القديمالعراق"تارى!بمنالأد!ال!زءفيالمينية

.سليمانمر6واالكمورباقر

.6".,andArchitecture of the Ancient Orien3كه- Frankfort, The

مبلطىواملساوكوكبفسكرسيىارنع،ال!ساواتإلىاصعدنلسكفىمتدانت4-5

......8الامتماع

انظر:الزكلد-صالأراءهذ.ممملص!-"

Saggs, The Greatness that was Babylon, .p 355 1f

بابلصارةكلالشيامماش.كريدنفرينز:انظو،بابلبر6صالمقاصيلمن!يدص!-6

.92-7ص*،1(.رثميدانورصبص.د)ترممة
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اسمالم!المبعث

هوسى)فىسرجرنبي!

المولالصةكلتشابه

التار-شخصياتألمعمنواصدابحققم(2316-)2375احصىسرثونكان

الهيمنةكانتأنبعدالعراقفىالعربيةا!8اتواملمكمبدايةكانلد!ده.القديم

قواعدترسمونوفى،المدن!لحتتهحيدفيالفضليعيداليه.السومررسبيدالسياسية

فىالإمبرامدياتاشهرمنداحدةالسمكريةفتوهاتهبفضلتصبحانلهاكتبالتىالمو!لة

المنطفة.

منعزاىالأولىبالدرمةتسعل!بيةنصوسبضعةسرجونمنإليناوصلتلقد

.)؟(النارجفىالواشعةطتاتهالداخلفىنفوذهتوطيدفىالعسكرية

فإنه،الرثلهذامولدبقصةيتطقالذىوهو،الانبصل!.نمنالذىالنصاام

إلىالنسضتين(فىمهثممة)النهايةمنهنس!تانشحيث0متاخر6تا!يخية6مدمنوصلنا

حزءطيتمتوىرقيممنكسرأصدضلأق!(،075حدود)فيال!ديثالاشورىالعصر

بعدمنالرغموعلى،)2(د!(006حلي)فىالمديثالبابلىالعصرإلىتعودالنصمن

انهافىإط!انشكلافإنناا!واح!هذهفيهكتبتالذىوالعصرسربونمصربنالزمن

.الفريدأالشحصيةهذهمولدلقصةملال!النصتتضمنكانتأقدمألواحمنسشسمة

وثم!وا!دعلىم!يدلاالمهثممةا!ت!الرقمعلىسرجونمولدقصةمنتبقىماإن

العراقىالتراثأصولفىللباحثينالأهميةمنكبيرقدرعلىذ&رغمتعدلكنهاسطزا!

التديم.

:؟سطنفسهعنالنصهذافىسر!ونجم!

أكلبلادملك.العظيمالملكسرجونانا

وانايه!ا!ية(فىenetu)عظمىكاهنةأمىكانت
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أبىأعر!لا

التل!يبابىشقيضكان

)،((Azupiranu)ازد!انوومميتتى

الفراتضفا!علىتقعالتى

سزاوولدشأمى!ملشىلتد

بالقيرغطاطاختمتالبردىمنسلةفىووضعتنى

يفمرنىلمالذىالنهركلرمتنىثمومن

)ظط!(أكىالفرادإلىواخذنىالنهرفحملنى

لهابناأكىالنرافلهاخذنى

عند.بستانياأكىالفرافومعلنى

).(!بهاعشتارمنحنتىبستانئاكنتوكدما

.)3سنة)...(و)ربفاالملوكيةبمهمةفاضطلعت

!كمتهميالسود،ار!وس"نوىششثلقد

البرونزمنقاطعةبفر!سالشاهقةالجبالوقهرت

العلياالقممتسلقت

السفلىالقممو!برت

مراتنلاثالبحربلدانحولوطوفت

)8(دلمنعلى)يداى(واستولت

بعدىمنالملككانفاى

ويحكمهمالسود،االندس"تيسوسأنفعسى

البرونزمنقاطعةبفؤوسالشاهقةاليبال!يقهر

العلياالقمم!يتسلق

السفلىالفمم!يعبر

مراتثلاثالبمرجدح!!يطوف

دلمن(علييدا.)وششولى

العظيمة)9(الديرمديناو!قصد

-rya-
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-Ninالسومرية)فىعظمىكاهنةكانتسرجونأمانالنصهذامنيتضح Dingir

النهر.فىفرمتهالشرعىغيروليد!مامنتلأن6مضطركانتوانها(،دلا!+!اكل!ية

اسمهاانحتى،لثلهروحةالدينيةالوحهةمنكانت،عظمىكامنةبصفتها،سرجبرنفام

(Nin-Dingir)كما،الإنجابويالتالىافداجحقلهايكنلمدلهذا.الألهيا،"السيدةيعنى

فهىويعكسه،المشبوهةالأماكنإبىاقؤمنومنعتهاالتعففعليهاأوجبتالقوانينان

وحدقةالعلدعتويةائشنزعفرضفتدأخرىثهةومن.الحرقعتويةإلىننسهائغرض

إلىسرجونأبماضطرتولهذا.الكاهنةهذ.ضدباسةبتهمةيأتمنكلعلىالرأسنصف

إلىففسهاغزضتدالا،النصلناوخئحهاالتىبالطريقةالشرعىكيروليدهامنتتخلصان

.كثيرةوقضانيةاجتماعيةمشاكل

قدمعظمهمانالرافدينوادىفىالعظمىالكاهنةبخصوسإليهالإشارةتجدرومما

كاهنةعشرةاثنتىاسمعلىتحتوىقانمةولدينا.(الملك)بناتالأميراتمناختيارهنجرى

اولىتكونانالصد!ةمحض!ن.أدرفى)سن(نناالقمرإلهمعبدفىللخدمةكرسنممن

ارادالذىنفسها!دىسرجونالملكابنة(nheduanna)إنغيدواناالأميرةالكاهناتتلك

.)امه(جدتهاكرارعلىالكهانةتحترفأن،ببدوماعلى،لها

ذإ).؟(،موسىمولدعنالمعروفةالقصةماحدإلىتشبههذ.سرجونمولدقصةإن

بنتكللكنالنهرفىتطرحوايولدابنكل:قانلأشعبةثمعأمرالفرعونأنالتوراةتذكر

أنهرأىوهـلا.ابنادللدت6المرافيبلتلاوىبنت!اخذلاوىبيتمنرجلوذهب.تستحيونها

وطللتهالبردىمنسفطلهأخذتبعدتخبنهانيمكنهالمو!لا.اشهرثائ!خبلاسهحسن

بعيدمناختهوووقفت.النهرحافةعلىالطفاءبنووضعتهفيهالولدووضعتوالزفتبالممر

حانبعلىماشياتجواريهاد!نتلتفتسلالنهرإلىفرعونابنةفنزلتبه.يفعلماذالتعرف

صبىهوداذاالولدرأتفتمتهو!لا.واخذتهانتهالهارسلتالعلفاءبينالسفطفرأت،النهر

لكمادمموأذهبهلفرعونلابنةأختهفقالت،العبرانيناولادمنهذاوقالتلهقزفت.ييكى

دارضميهالولدبهذاإذهبىفرعونابنةلهافقالتالولدامودعتالعبرانياتمنمرخممهامرا

إنيوقالتموسىاسمهودعت.ابنالهافصارالولد6المرأفاخذت.احرتكأعطىوانالى

.01(-1:2252:1)الخروجالماءمنانتشلته

ابرزها:نذكر،عديدةنقاطفىتلتقيان!وسىسربونقصةإن

مرغمةكانتسرجونفام.بالكتمانتحاطالقصتينكلتافىالطفلين8ولادإن-1
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بالكتماناحيطتولادتهفإنموسىحذلك،كاهنةطىبهصلتلأمهاولاشه،كتمانعلى

العبرانين.أبناءبعتلأمرمدكانالفرعونلأنامضا!

النهر.فىدالقانهسلةفىالولمدوضععنروايتيهمافىالقصتانتتطابق-2

سربونقصةفيأكىالفراف:ووعاهالولمديننشلمنهناكالقصتين!طتافى-3

موسى.قصةفىفرعونوابنة
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السابيالمبحث

الشرثويمحاربة

معتقداتبموجبالكونخلقانإيلش"إينوما،البابليةالظيثةقصةمنملئايط!ر

وطاحنةصعبةحرببعدحاءدهانماوسلا3بهدوءيتمققلمالرافدينوادىجدس!ن

لهالحربولذلك!القديمةالألهةتمئلحاقدةاخرىقوةضدالفتيةالألهةتمئلقد9خاخشها

نفسها.الآلهةقدمتديمةدانهاوالإنسانالكونيغلقأنقيلمعروفةكانتمعتقداتهم!سس

حريهافىالألهةاستنبطتهاالتىالأسلمةعنداضحةصور8البابليةالظيقةقصةوتمطينا

الثعابنمئلمرعبةضخمةأسطوريةحيواناتمنيتهـونومعظمهاالاخر،البعضمعبعضها

سناثىمما،الأخرىالمركبةالميواناتمنوكئم!6المدمرمالرياحالعماتةمالتنان!يالمبيئة

بعد.!يماتفاصبلهالمكرعلى

إلىتاريحهاروجعالطينمنرقمسبعةطىئنونةالبابليةالنليقةقصةإليناوصلت

مدونةالظيقةصقصصئاهناكبانعلئا.ق!%00Aحيليالقدي!البابلىالمصر

موضوعةالحليقةقصةفىنقراف!نناحالايةوعلى.قرون8بعداقار3هذاتسبقبالسومرية

عنصرينمنالمكون(Chaos))؟(العماءسوىينيكرشىءهناكيكنلمالبدءكلانهالبحث

فىيتمثلمؤنث:وثانيهما(،البابلية)فى"إبسو4العنبةالميا.لىيتمئلدكر.أولهما،إلهيين

،لصأ(mu)لغموالالهانولدبعضهامعالميا.هذ.لامتزاع!نتييةدانه"تيامة"،المالمةالميا.

أندالألهولدااللذان8ل!ن!()كةوكيشار)كة"لثدول(انشاربطمماهـلدثم8hكة)ولولضامو

يتضصمبهمويدايتزايدالأحفادطوبداوه!ا...بعدفيماالسماءإلفاصارالذىوهو

ييدوماعلىفهم.لهبالنسبةمرضئايكنلمسلوكهمانكماهإبسو"الأعلىطمممضعع

راسهاوعلىالعتيقةالألهةكانتبينماأهوانهموفقعلىالكونيدبرواأوينظمواأنارالوا

مستعيناعليهمللقضاءيدالم!لهميدبرإبسوالإلهبداولذك.والطواالسكونتمضلابسو

ت!بركانتاقىالمؤامر6اكتشفواالأبناءاكهةأنغير)ول!كللا*(.مومووزرهبمشور6بذ&

الفليقةقصة!نكر.بهمالمحدقالمطرمنلينقنعمإياال!كمةب!لهمن!تضنداضمدمم

*--
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عليهانقض!يننذعميفاسباتالهسببمماإبسوالقاهاتعويذةعملإئاالالهأنالبابلية

وهمكه.

مهمدة!زبدترفىوراحتضضبهائارمصرعهبنباتيامةاكلهةزو!ع!سممتلل!

بذلكوكونوازوثته،عانبإليلابسوالموال!منالالهةمنعددووقد.قتلهمنبالانتقام

ضدحربلشنالرهبيةأسلحتهم!يهينون8العديعدونوراحوااكهة،بقيةعنمنشقةجماعة

التىالأسلحةصنوفبشلننصهماالبابليةالغليقةقصةتذكرالشانويهذا،الفتيةالألهة

الفتية:الألهةلمنازلةتيامةأعدتها

تظق

المكانديدبرونفراحواالغضبتملكهم"لقد

نهاريلراحة!ن

غضئايشم!طونوكانواال!رباختالاالق!اثل

التىخويرالإلهةامهممات!شدنذللمعر*خطةووضعوابينهمفيمااجتمعواثم

شى.كل

مرعبةأفاعىخلقتلقد:لهامثيللاباسلحة

شى.علىتبقىلاقاطعةأنيابلها

الدممنبدلاالزعافبالسمأمسامهاملاتوقد

الرعبمظاهركلالمزمير8الشانفىوالبست

كالالهةوثعلتهمبهالاتوتو!ته!

ا!دعلىيرا!منكلبهلكأنأجلمن

أحديستطمعأندوقامامإلىدانئاتحفواوان

الخلدإليهمز

لنامو-والدمثىوالتمبنالمببثالئعبانوادت

العفرلا-والرملالمسعوروالكبالهصوروالأسد

الحصان-والرملالطانروالنن!العطبمالأسد-والعفربت

معركأيهابونلاشىءوهمطيتبقىلاأسلمةيصلون،لهم

تردلاقوول)تيامة(قراراتهاكانتلقد

النىهذامنصنئاصثمراحدأيضئاوخلقت
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ميلسهامووللونكانوااللين5ا،ن!اب!رها،الألهةبنومن

عليهم.رنيشا)ل!"لن!(ومعلم!كنكور!عت

فانهاالرهيية،بالمظوتاتالمتمئلةالأسلحةمنالصنودهذهكلتيامةهيلتأنديعد

اكهة:ميلس!ىمكانهياخذوهومماطبةلهوقاككمكو،بالإلهقواتهاقيادةأناطت

مطلقةسلطةواعطبنكالألهةمعلسفيممجدافععلنكا!لكمنبسحرىقيت،لقد

الالهةلكلالمشور؟لتعطى

الأ!دزوثبىنانتةالشار!معانتاحل

h)نالع!ددداأنوناكىلهةIكلطىيسيسوفوامرك (An)

اليديدروثهاإلىأعطتتيامةانبا!لالبابليةالظيقةقصةمنالأولالرقيموينتهى

والبشرالألهةمصبربنفرربم!بهاالس((tabletsof)3ء،كل!محهالفدرأ!احهمشهاوفاند

.سوا.!دعلى

عليهم،كاسصةحربلشنومزاياهاالرهيبتيامةبمخططالحددالألهةسمعو!نسا

نامنلهملابدولن.معفقدمارمنتنفذهموسيلةصببمئوندرا!واافصاصابهم

لكنه.اكهةالخمانوالسماءياله!نوا،تيامةلمواههةصفوفهمييمعقانذالهميبدوا

لاالفتيةالالهةبنالفوضىفعم!"ارهيبوميشهاتيامةمناكعرلاعندماترامعماسرعان

الإلهعلىالخياروقع!يهقاندصوالبحثوالردالأخذويعدواخ!بم.مقعلماذاتمرف

الموقف،إياالحكمةإلهوتلبر.جم!شهاتيامةالمعركاضدليقودالعظيمبابلمدينةإلهمردوغ،

منهطالئامردئالأميرابنهإلىفجاه"وقنلهتيامةزس!إبسوعلىقضىقدكانالذىوهو

المعركةتفاصيلعلينانىانقبللناولابد.المصيريةمعركئهافيالألهة8قياديتولىان

منهاالأد!الرقيمدالىالوراءإلىهيلأنرععأن،البابليةالخليتقصةش!اكماالهاسمة

قدرالذىمرد!خبهايتمتعكانالتى6الفذلالحصانصالمزاياعلىلنتعر!الت!ديدولعلي

فىنقرافنص.الجوداعلمنصراعهافىالفتيةللاولمالمنقذالقانداكهيكونانله

يثنى:ماوصفاىا*صالأولالرقيم

المكمة()إلهإباالالهابوه"كان
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)،!ف!كلة"لمكيناالألهةحملم!اقيأمهحانت

خارقةرهبةمرضعم!ارخمعم!وقد

بالحيا8تشعانيناهل!نتهاتنا!امهوكان

العطماءمملأميةمشيم!كانتلتداعل

دكهالدىايااكهابىرأهولما

بالسردرقلبهوامتلاومتتا.!ررلتصدر.ان!كمرح

العقلفيإلهينمانكهالأوصا!كاملما.فقدالاولم

بينهمالأعظموكانالألهةبنممعابمكانقدأثل

عقليصدقهلاحدإلىوالأطرافالأعضاءكاملكان

.يدركاهضلئلأينهمهاحدفلا

الألهـةمقةموخمعمعلم!دالتيمرلناكه!هااتصفالتيالحارقةالمزايا،نت!لله

تيامة.م!افلاماممحنتهامنإخراحهايستطمعالذىدالمنقذالبطلالقاندفيهتوسمتاقى

الأ!دثانلمابصفم!مرلوغاكهبمبايعةالبابليةالظيتاسطور8منالرايعالر!يم!سمدا

له:نطيرلاالذى

هاخرلمصصئالهمياموا

"لالهة(بانه8tقباالمبسفتصمر

اكهةابينإملالأالأعلمانت:قائلينبايعىوضدنذ

السما.أمرهودامرك.ا!ديدانيهلاغصارك

تمفىلاراسحة"ممنكسمكونا!هذاومثذ

بيليكمنوطأمر!هوق!فاوترهعأنشنتفمن

يتمطىولنالمطامنسموماامردوسيكونالصميمةهىكلمتدهسمكونااول

...الألهةمنأى!لولله

لنايثلرمنبالعقانتمردونميا

باممعهالكونملكيةطىنبايظنحنوها

العلياهيكلمنكلسمكونالمالسفىم!مكتليذوضسا
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اعداكسمحطمأنهابلاسلضل!تم!ركوس!

فيك.ثقتهوضعمن8حياامقدسيلنابا

سمية،افنردإلهكلرلي3تزهقانسسمى

ووخمعقوسهوتناولمملسهمناقاندكاموكدنذ.لهم!انذامردوخالألهةباى!!ا

منالموضعهذاوفىمانيهإلىواليعبةالقوسعلقثمومنالصولهانتتاولثمسهئا!يه

عننيابةمردئقادهاالتيالمعر*تفاصيلبذكرالبابليةالخلي!ةقصةتبداالرابعارقيم

النزاللهذاالقاندأعدهاالىالمطمر8الأسلحةعنبالحديثأولأالأسطور6وتبدا.الفتيةالألهة

نصه:ماتنكرفهى

أحدمنهايفلتلالكىأما!حمهافىتتمركزالأربعالرياح"!عل

لنربيةال!وا،لشرقيةال!وا،يةلشماال!وا،لينوييةاار-نهاإ

يه!انداببههلبة،الشب!بحملظلثانبهمنمفربة!طى

دالإعصارالدوارةدال!الشررس6ال!أطلقثم

لهانظيرلاأخرىور-،الرما.والعاصلةالسباعيةوال!الرباعيةلالرى

السيهالرياح5بهاما.اقىالرياحكلاسقلفامل

تيامهاحشاءلتهمعخلفهفتفت

العكلهمسلا!ه،الططان-!اصلةابطلاستدصثم

المرعبة،ال!سعةالعاصفةالعرية!امتطى

معةامنفريفاإليهاوشد

،الخطا!5وال!واصه،5و،هالاتدو"التاكله

السمتحملقاطعة3انيالهم

النرابفىوماهرر-ش.الهمارلىمتمرسينكانوا

المعركاهليالمرص،"الفارء،بمبنهإلىومعل

الطامعين،كليل!راالذىإلضار*،يساؤلالى

هوبدر4مسده!ميوقد،كافةالصنوفمنمنود.!لفهمرلئالبطلىونتكل
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بيد.و!ملسحرية6تعويذطيشفتيهواطبق،الرهبة"Iهىهالةl..4jرعلىووضع،"الرعب

منمقربةعدى،حنود.حوله!ن،صارانإدىالتقدمفىمرلرغواستمر.السميتذفنباتا

رشدها:تفقدومعلتهافضبهاأثارت8ساخربلهيةيضاطبهاراحوكدنذتيامة،

6ه!اممغطرسةممعالمةانص،لنم

المربإعلانطىالعزمعتدتقدأنتها

أباطمينبنونالأبنا.وحعلت

ولدتهمالتىوانتالعطدعليهموانكرت

لكندعاكمكومناقخذتلتد

)1(حقبفيرأنومرتبةومنحته

الألهةملكانشانضدالشرودبرت

اكهةأبانىضدغيكفىوتماديت

أسلحتكوتقلدىقوانكصفىهيا

نزاله.فىالانناننحنملتقىلكىوتهينى

نصه:ماذلكإلىالبابليةالغليقةاسطور8وتضيف

بذ!دتيامةسمعت"وكدما

صوابهالقدتلقد"كالمجنونةصارت

النضبثمدةمنعاليةصرخةوأطلقت

الأعماقمنرباوارتجنت

بسحرهاوتلقىرقيةمقراراحتثم

أسل!تهمالمعركايشمنونالهةكانحذفى

اثهةاحكم-!رلرختيامة،الاثنانالتقىنم

المعر*فىالت!ماثمفردىنزالليالأخرعلىمنهماكللشد

تتبعهكانتالتىالش!س؟الرىومههافى)مرددخ(اسق

فاهاتيامةفتمتفلما

شفتيهاتطبقأنتستطمعلالكيالشررةال!فيهادخل

عوفهاالشروةال!هاحمتوحالما

-244-

http://al-maktabeh.com



شلقاهالافمقخمسمماانمقخ

مسمهاميقسهئا)مرلئ(اطل!وضنذ

مههاو!لمطراحملماصافطعلتدلح1

).(أنفاسها،واخمدعليهاانقض،!هرهالهتموهـلا

خلقشطررشإلىتيامةجسمشطرمرلئ،"أنالبابليةالظي!ةقصةتذ"كردلكبعد

كنكو.قوادهاكبيرراسهموعلىالألهةمنمعهاكانمناسروانه،والسما.الأرضمنهما

وخلصجيوشهاتيامةعلىانتصرقد،بابلمدينةإله،مردونمالبطليكونالنموهذاوعلى

.)!شر!رهممنالفتيةالألهة

إبرازا!هله!منيكونالبابليةالحليقةقصةكل4الصرا!ن!سانهايةلذ

يأتية:ا!لنقاا

فى،((chaos)العماءأوالشرعنصرالبابليةالظيقةقصةكل!ندهاتيامةتمثل-1

الشر.اوالميوعنصرمرلونميمئلحين

3)تيامةالبابليةفىالمالحةالأزليةالمياهتسص-2 iamatمنمشتقةوهى

(3Tu' umtuالبابلية-الخليتةقصةصورتهاوقد(العربيةفىتهاهةأيضا)قالنالبمربمعنى

خارقة.فوىله!رصضحمبمظدق-رأيناكما

هىمرهخضد!ربهافيتيامةمندتهاالتىالقوىابيذمنانا!من-3

المدمر8والعواصفالرياحمنمردئات!ذح!لى،أنواعهااختتطيوالثعابينالتتاني

له.أسلحة

لها،فيهاالدخولإلىحاجةنرىلااخرىتفاصيلعنفضلأ"الرنيسةالنقاطهذاإن

!الثعاب!بالتنانينالمتمئلةالشرث!الر*يحار*!يثالتوواةأسفارمنعددفىصداها

الشررس6،القوىلهذهمصدزابصلته((tehomالعبرية)فىالفمرأوالبمرذكروردجث

الإلهيدعلىلتيامةحصلماغرارعلى،الربيدطىاموامهداسكاتعليهاقنلبون!كر

اسفاربعضمنفقراتيلاسفيمانقتبسذلكعلىوكمثال.البابلياالظيثةقصةكلمردئ

البمث:بموضوعالعاتةذاتالقميمالعهد

أن!السى.المدمصةالأدوارفىكماواسممقظى.الربن!راعماقتالبسى"اسممقظى

الماعلةالعظيمالفمرميا.البحرالمنشفةهىانتالست"التتينالطاعنة،يرهيالقاطعة

.01(-51:6)أشعياالمفدين،لعبورطرمغاالبمر
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البحر،كبريا.علىمتسلاأنت.حوكمن!قكربقويمئلكمنالجنيإلهرب،"يا

.أ!اك،بلتقوتكبنراع.الفتيلمئلرهبسمقتانت/5تسهـنهاانتلهيارتفاعضد

985:0)مزامير ) لولحاثانالشديدالعظيمالقاسىبسيفهالرلايعاقبالمعذلكA!ى%%-

.1(:27)اشعيا.البعر،فيالذىال!ين!يقتل)8(المنلو3الحية

بقونك.البحرشققتانت.الأرضوسطفىالغصىفاعلالقدممنذملكىموالله

الشعب،لأهلطعانامعلته.ل!يائانروسىرضفتأنت.المبا.علىالننانينرؤوسكسرت

.لأ(5سلأ74:12)مرامير.،ابريةلأهل

المدلولفىوتطابقهماصالمبريثمه"!أالبابليةلمةحمةةالكلمةبناللفظفىالتشابهإن

كلفىالبحرمياهتمئلهالذىالمتشابهالدورإلىإضافة.العريية(كل)تهامة"البمر+بمعنى

هذافيأهميةلهاخرىمهةمن"الشر،.عنصرباعتبارهاصالتوراتيةالبابليةالقصةمن

كبيزازخماسنةألفعليم!يدبماالتوراةقبلدونتالتىالبابليةالخليقةقصارردعطىالمبال

الشعوب.معتقداتفىوالشرالحيرقوىبنالثنانىالصراعأصولعنالب!ثعند

الخاصةالمعتقداتعنالمنطتفىاخرىمصالرنمقحصأنعلينافإنأخرى!هةومن

النصوسكشفتفقدنهانية.نتانحأيةاستخصقبلوالشرالميرقوىبنبالصراع

الرابعالقرنإلىتاريحهايعودوالتىشمر6()راسأوصفاربتفىعليهاضرالتىالكنعانية

كلوالنماءالخصبطوىوالظقألألهةبشاالقوممعتقداتمنكلئيرعنالميلادقبلعشر

نأالكنعانيةالنصوسأ!دفىنقراإذ.والشرالغل!قوىب!الصراععنوكأ!،الطبيعة

الالهراسهم!طىبعلزوثهااعداءعلىالسابقةانتصاراتهاعنتتحدث(Anath)اناثالإلهة

السبعة:ا!دمىذىدالئعهانالنننإلىبالإضافةأبضئا(بحرالكنعانيةفىمعنا.Ym)بم

أيلالالهم!بو*،يمحطمWلم"او

العظيمايهالنهرعلىلاقضى

الننبنانفاسحملماو

الملتوىالثعبانوا!طم

.)9(،السبعةالرزوسذاالعملأقالو!ش

المتمئلةالشروقوىاناثبالالهةالمتمئلةالثيرقوىبينصراععنمقرااخرىمر8هنا

المسماربةمالنصوس8ا!داتكر.مانرارطىوثعاببنتمانبنمنمعهومنبمالبحرياله
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الكنعانيةالأسطور8كلدكر.يردالدى؟otn)"لوتان،الثعبانانهيلالحقي!ة.أيض!

لويانانالثعباننفسههوالسبعةاالئلسداالملتوىالثعبانبكتمورصدمالذى

الهاربالثعبانبكونهمووصفدالذى8التورامنهتتحدثالذىمح!38)كة"لله

(.)."4ng"ل!()

عندمعروفةكانتالشرطوىالميرقوىبنالصراعفكرةأنيتضحفىلكمن

العبرانينأنالبعضيفترضانالمستبعدصرفمنولذلك،العبرانيينوصولقبلالكنعانين

باللنةتاشامئلمامالشرالحيربنالممانىبالصراءال!اصةالكنمانية8بالأسطورتثروا

الكنعانية.المعرفةصنوفمنو!ايرهماوالألب

تعودوالشرالخيربينالثنانىبالصراعالضاصةالمعمقداتحنورأن!الرا!حدلك!ع

هناكفإناو!فاريتبنصوسمقارنةالبابليةالخليقةقصةقدمعن!فضلأ.الرافديندادىإلى

تدوينقبلالرالديندادىفىمعروفةكافتالشرفمع4الصرالكر6أنيثتماالأدلةمن

اث!ىالعصرهنأسطوانىختمفهناك.)؟\(6عديدبقروننفسهاالبابليةالظي!قصة

السبعة.اروسذاالشيسحقونوهمالأبطالمنعدذابصوردم(0223-)2371
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ئمو/مكل

اصل،نتالىالمادةص6صارالنلسنىاسمفىوالصاء60التورافىنردكماالظلمة-؟

i لأشياء.

الط!فىفضاةبصلةاحباناالمسماهـمةالنصس!نكرهمسمعةسممالألهةمنمهموت-2

السظى.

الظيتقصمةتعنمهالدىالممنىليا!صالأب،5ا!س!اكه-انو،ن!المت!لى-3

ابابلية.

مابابليةالسريةهياسمهلمتىمنرلة.ا!ماوهوالرال!ينمادىب!فىالألهةك!:انو-4

"السماء".

انكلر:،المابليةالظيلةاسطور8نصص!-.

.dit.). 72Pكالأول.on Epic" in ANETمةSpeiser. "The Cre

I-!انكلر:الرا!ا.دالىب!ص!نمعتتداى!سمبالأرخهماالسماءلصلح

atcAperationلثص!8..!ول"ة"ل8 of Sky nd!محلى+.مح.Geza Komorczy

45.21-.XXXI.)7391( PP

لكلمةمراللةأحياناوتردالثعابينمننوعالأرمحطىبهاي!صدتسيةRhab)رهب-7

.لهاصب،االثعيان")حم!له*محأ(ن5!يا

Heidel.The.501-:701انطرالتر!هم!هل!ح!-8 Babylonian Genesis. PP

كلمةاقرممةمنالعربىالنصيدكربينما..Tortuous'هناوهى8التوراالإنبلمئافصمنالتر!مة

."المتم!ية+

ب!فىالكعانيةالأسطورةص!ل.Gordonكطالذىالفصلمن102-002انكلر-9

(dع،!له!أ!)of the Ancient Worldكهمم!لأ،هolلالي)M

للهداارباهلمنالانطصلىاسرامهاضدع!والثعاكنا!امىانالمدطمن-01

فدشهة21الأسطور6افيمانطركاطتواءا!م!صفةلاقترانالملتوم!الهارركثهلو!اءنالثيانوصد

الشمعة.الررسىلماهي!راالفريبالمظوقصهلىهركلبطةصتتممثاثى
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.14.!.(FdithHamilton. Mythology (Amentor Book

لىالدركوىمعالصراعمنابالمصدرهىليس!ايلش،"اينوماقصةأنالمقيتفي-1؟

باسميعرفاليس!مر!كب!مررسلمنلووالايةمماليةمنتتصثاخرىاسطورةلها!.الرالميئوادىب!

عن"ايلطىاينوماقصةلىرايناماغرارطي"احممالالهةبعشانكيد.الأسدبمعني)د!طعأ("!ه

ول.فنازله(الرقممكسو!سسلامفقملأ"سمهالأبطكالألهةأحدسما.أناليمنه.خوئامنازلم!

افظر:

143.-141.Heidel,Op. Cit.. pp

-المئالسولعلى-منهاندكر.مناسبةمنحمرفىلنئاموضهئهاكانتالصراعخرةانكما

و!شايطاردوهو.واليسرىاليمنى.يميهمنكلشفىي!ملوهىاكهةا!دتصوراشوريةمنموت!

ومينضا.مركئا
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لملد("لملمبعث

8الكرالمثلانزالىالربغضب

اضحاllالرثرلدسومري"

6القررااسلارلى

الأصمنمعابدهاقدسميةواحتراملها،القرابفىشديموعبادتها،الألهة،طاعةكانت

المينيةوخاسة؟المسماريةالنصوو!دل.عميفاإيماناالرافدينمادىسكانبهاامناقى

نيلطىال!رصكلحرشئاكانمالأشمورىمالبابلىالسومرىالفردانطىمنها،والأدبية

.الناسومقتوالمرضالفقرلهيسببيا8مدعااعتقادهكلكانغضبهلأنالاله؟رضا

أزمانوفىبارر،تحلالتىدالنكباتالكوارثف!نوكالمئل!الفردىالصعيدعلىهذا

الكوارثهذهمئلطىوالشواهد.الالهيةالنقمةعنتعبيرأنهاعلىدانئاتلسركانتممتلفة،

.6التورافىأمالمسماريةالنصوسفىسواءعديدة

الإلهلفضبنتييةكانالمسماريةالنصستفاصيلهدكرتالذىالعظيمهالطوفان

!إنويالمكل.الأرضفيوضييههمصمبهموعلاعددمممكاثرانب!الناسطىاكليل

د!)ى5:الأرضفىواللسادالظلمكلرانبعدايمئاالربفضبإليالطوهانت!و6اقورا

...-كلشرهوإنمامبهأف!رتصوركلوان.الأرضفىكمرتدالإنسانشرأنالرب

لددولباباتبهائممعالإنسان.خلقتهالذىالإنسانالأرضومهعنأم!والربفقال

.(بعدهوما6:5)التكين.المساء"

وا!بالمطرليهايقلميائاسنيئاالناسطىفيرسلبالبلادضضبهالإلهينرلوقد

قصةن!فظتطد.دالمرضالمنالناس!يعترىالهوعفينتشرا!ت،انواعوم!ئلف

بسببالفنا.منالبشريةانقذالذىبطلهاإلينسبة5)9("اتراخاسيمى،البابليةالطوفان

سنواتستمدةبالبثهتحلأناكهةبهاأمرتالتىالمباعةصوافيةتفاسيل"الطوفان

متعاقبة:
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نرزامطره،(الداكهمعلالفلىلض

"العمق،منالنيضانوتدفقالأنهارسلتالأسفلولى

فلاناالمق!للانتصت

ندبهافبضيه!نيصاباالألهة!نعت

ببضاءالسوداءالمقولفدمبحت

ملحاالمقولوانتت

لأرضر"Iونمرد

المبوبنننمولمالبفولننبتفلم

على)،()لكلالحة(أساكومرضوانزل

مولودانلدلداضامرةالأرحامفلصبمتالناس

نيةالم!السنةلحت!ف

الحرمنيعانونأصبموا

الثالئ!السنةطتوتما

المحوعبفعلالناسمدحتشوهت

الرابعةالسنةحلتوضدما

ا!ويلةتصرشي!انهم

الواسعة*فهملانكمشت

الشواص!فيمصطبينيسصوصاروا

انمسةالسنةلحتوضدما

البيتتدفلوهىأمهاترقيإلابنةصار

).(لابنتهاالبابتفتحلمالأمانيخر

السالس!ةالسنة!لتوضدما

له!صكماءالابنةمناتننوا

لهمغدا.الابنمنواتم!وا

ai4عاركلإلتهم!تى،يشبعوال!لم

مكونسنينسبععنمورسدنشرهالذىفرعون!لمخكلمنأيضا8اقوراوتتحلث
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فىالشبعكللينسى"جو!اهكوناخرىسنينسبعوعنمصر،أرضكلفىعطيئا"شبفا

اتمنماالتىالإثرا،تعناقوراةتت!ثكما.)!..،الأوضالبمع!ينلدمصرارض

المقبلة.الحوعسنينفىالمباعةخطرقلافى"الشبع،سنواتخكلالحمرر*لخزنمورسد

فىباهبماالمباعةاخطارلرهاحتياطاتمنات!ذوماهذه،العيافالسنئقصةوتذكرنا

خلقعلىأصرتماإذابثهاصثشارلابنتهقالالذىأونالالهلسانعلىمليامشمل!مة

سنئسبعبحلولنذيزاسيكونلملكف!نانكيدددفي!هجلجامشمنلانتقامالسمام!الثور

نا)عشتار(عليهاوانللميوانات،علدولاللناس"حنطةليهايكونلا،بالأرضعجاف

.،(والطدالدنطةفتخزنتستاط

كير؟8وا!راالمسما!يةالنصوسمنكلفيالإلهمىوالعقابالفضباش!لوتتعمد

الأعدا.منححافلإرسالمسسعنبالناسغضبهاكهشلانهوالأشكالملكافيأن

المسماريةالنصوسلىدلكطىالأمئلةومن..اهلها!يقنلونخيراتها!ينهبونابلاديحتلون

فىالقصيدةهذهوتممل.)8(*،"لعنةبالمحتص!بينالمعروفةالسرية6القصيدكر

الذىا!يةالسمةملوكرابعقم(Tree-)1922س!-نرامعلىعميفاحقابم)بياتها

مدينةفىأنليلالإلهمعبدوتشيستحريبعليالإقدام،6القصيدهذهبمدبب،لنفسهخور

القصيدةوتصف.الرافديندادىمنديىفىالسومريةالدينيةالمراكزأشهرمنتعدالتىنفر

وهدموا،حرمتهوانتهكواالمعبد،دخلواالذينلعني.العنانأسقاثصىالملكانكيد

اكهس!طإلى،السرىالشاعرنظرومهةمن،مدعاةذ&كانوقدبالفروس،جدرانه

بهذاالسوهرىالط!اعردع!ماهلها.*العاصمةعلىاالعنةوللزل!شمبه!أنليل

منعنهميعر!اطينالكوتيونممافل4العاصمةضدارسلأنليلالألهإنالخصوس:

الشرقية،الشماليةاليبليةالمناطقلىمستوطناتهممنانصرواانهمالتاريخيةالمصالر

الرافدينوالىفىالإمبراطورياتاعطممن8واحدواسقطواا!ية،العاصمةواحنلوا

فىنمنالتىالسومرية6القصيدنللهمنمقطفاادنا.فىونقتبس.ق!0223ص!ودلي

الأةصدلما

أهلهاي!صىلاويلاد4يغضعونلاقوم

مماحهايكمحلابلاد،الكوتينبلاد

العبالمناطبلبهمثاءهرلاء

كال!رادضغمةبلصادالأرضففطوا
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الههانم8مصبدوكثها

شىءيلمممنيطت!لم

احدكل!ممني!للىا

امسعلىرسولفلا

النهرفىقاهـمهفىملاحللأ

..الأنهارضلا!ضدالأشبارلممطىالر!باةوضعوالقد

الطر!اتطىاالصوسووضعوا

الترابتحتأبوابهاأصبمتالمدينةومداخل

اسوارها.داخلمنحرنوصرخةالجهواطلتت

وماولمارهخرابمناكلبالعاصمةحلماوصفلىالسومرىالملماص!يستمر

عا!االالهةمنستةانالأخيرفي!يذكر.6الثزابدطىوموتورعفقرمناهلها3أصا

راحواذلكأنناءدانهم.نفرمدينةفىبمعبد.اكل!!نألحقهالذىللحرابيداسونهأمليلاأله

!صحدعلي،الأمرنهايةفىدابثيتهاقصورهاألتالتى*مدينةحلىا!ضاتينزلون

واماعىالشوماعذأوىابنيسكنهامهمور8كئييةخرانم!ممردإلى،السرىالشاعر

....لالأشباح

علىكانالذىالسوكرىالأديبنظرومهةمناكلصيةالامبراطوريةسقوطكانه!ا

منأما.الكينمماللضدماارسلالذىانليلالألهلغضبنتيعة،الكهانمنالأربح

ضلةفىيكمنالامبراطوريةهذهسقوطانالباحئينلدىالم!وفمنف!نهالتاديحية،الوبهة

الرادعةالعسكربةوالحملاتالحروبفىالامبراطوربةفوةاسننزافاهمها:منلعلاسبا*

متمضر8غيركانتالقبائلهذهأنبالذكرولير.مالكوتين!لوورقباكلضدشنتهااثي

نهايةتضعأنالنهايةفىواستطاعتا!ين،منوالسلاحالحربفنونقطمتلكنها

لإمبراط!ريتهم.

الباررالسياسيةالأ!داثمنداحذاالثالئ!أد!سمةسقوطيعتبر،*عنوفضلأ

فنحن.السمةهذهإليهاالتالتيالملساليةالنهايةبسببدة&الرافدينى%لحاتارىفى

والعسكريةوالافتصاديةالسياسيةالأسبابمنمملةهناكأنالتاريحيةالومهةمننعرف

أدرسطةملوكأخرسين-لأبىالمعاصر6السومريةفالوثامق.سقوطهاإلىميتمعةالت
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استقمهمإلىالتالمهمةالمدنح!مبعضبها!امانشعادحركات!ثإلىتطميرافالم!

اسعاركلكييرارلقاعإلىايضئاالوثاققنلكتشيركما.العاصمة!ىالمركزيةالسلطةص

و!ىلورالعاصمةفيالحنطة6شديدحامةدالىوالمبو*،كالسمنالأساسيةالنذانيةالمواد

على()الأموتالمارتوقبانلتدلقاستمرارادثانقتن!كر!اخيرأ،.الأخرىالمدنمنصرها

هصاتهم.لصدالسرسامهاأ!التىاساعيةمالمراكذالأسوارماثتمامهم،السريةالمدن

السريةالسمةداسقطواا!د،يفزدالألمجضالطتمهدتالأسبابهذهكل

اور.ليال!اكمة

ذإ.تمامات!نلففالمسالةا&ينيةالومهةمناما.التادي!يةالنظرومهةمنهذا

التى8المالمماالشاعرهـيهايصوراور،همرنيةبالمحتصينبنننرف،سوهرية8قصبدوصلشا

6025حيفىفيهاالحاكمةالس!أسقطواالنينالعيدينلهيومنتييةبالمدينةطت

كلالسوموىالشاعرهـدعزو،لجمإليالأسرلى،سي-ابى4ملوكهاأخرداخنوافى!،

التىالأسبابصنمانابننلداخرسببإلىالنقة"ببتخمسممةعنتؤاثىفصبلم!

اللينهم.وننحرساكانكى.امليلى،انو:العظامالألهةانمعلههو.ميل!بلل!كرناها

لالحكم.لالعطلاقان!ن8سيادليهاطلواضمالاهلهاجمدالمالساو!ياالمصيرد!هقرروا

بن!كرئم.اليذاعبةوالمماصيلدالما!لأميةالأغنام8داباد،والمدنالمساكنتمري!طىلاقسوا

افصدلنى.البلادفىلالرعبالل!مارلينشرواالكوتمتممافلاولأارسلتالالهةانكيف

منتمانيهكانتماهـصك.العاصمةنكرإلىالسومرىالملماصيمم!5قصيدم!مننىالم!

الأمرهفىالتدظأهاليلاكهابا.يد!صلأن)سين(نناالمدينةإلهاخمطربيث!!اسيةةمياه

يهمرلقظمهداد!منم!سلابكاخمر.امديلا*انيخر.م!نتهامنالم!ينةلانقا؟

حالالتليمالشاعرو!مور.8الدزاعدطيالممكموهـممصصهاموامهةطىمقالةلأنهاالمدينة

في!ول:لداول

موتخارمهاو!ىموتداخلهاكلlد!"

اليررمننحننموتداخلها!ى

البدينبدملمةنصئكلخارمهاولى

....اورالصوأخذلقد

الىإلىمشرطابوابهاهىوها،بهـاباتهامزال!لدفع

عااسيلمكلالمجسضداسهالقد

..،فمارمنإنا.بنمطممئلماالسلاحبفعلال!فنمطمت
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ونهبوتهميمها،الممين!س!نقتللهيالعيصضامعنكلفلدمرثيةقصفثم

كموزمنفيهماكلدابانناهايهمعبد!ريداالمقسسة،اكنالأمدنسواأنهمجمفأموالها.

الأسر.فيكهم!لاخنواوننانس،

مالإنسانهبالأرضالكوارثإنزالطى!للرىالريضسفىالاضقاد!محمد

انهكيفتصفواقى4"ايراهالطا!نإلهبطلهااقيالهابلية8القصيدفىواضحهبشكل

وممينةمر!.الشهيرا*8بادمركزبابلمئلو!يترنيسةبممنقصدصاالصارلمل

إلهدمبادةالمحصصةسبارومدينة"والحربالحبإدهة.ع!كمتارتعبدكانتيثالركا!

ولدانه8القصيدبدايةفىونقرا.الرافديندادىبلادفىدالمملاقاصنمصمر،ال!ثص

منلاحدلكلعينلانه3(،نثأ"أابابلية)فىالسبعا،"الألهةهمأولادسبعةأنوادسا.*

إلهإلىعطاهمWأنهثم84مالإبادالهيماساليب!يمتمرسئاومعلهبهخاصةمهعةهرلا.

مافراروعلى.مانبهإليدانطوليسمرروايديهفتاكافىس!حامميئا!كونطايراا!اسن

ويالتالىاكهةإزماحفيسبئاالبشروصض!ضوضاهكانحيثالطنان!صةفيرأينا

استضدامبوموبايراأكلهإلي،السماءإله،أنويلمحأيضاهنا،بهماكهياضإثزال

إباشهم.iIj?الأرضفىالبشرضوضا.أزعهم!إذافيعاالسبعةاكهيةأسلمم!

النهوشوعلىالكمملنبذطىايرابتمربشالتعيير،صحإن،السبعة5يمداال!الفى

وتهتزلالشياط!،!الملوكاثهةبين!الفزعالربيعمبيثبالأرضلالممارالحرام!لاصكل

رغبة!مريكاكهاسمم!رةاعلى!ن.المنتطر8ال!رئةمنخطاالب!ار!رتهفالمبالى

منلح!تهابالمدينةالتشبثبلنايراسيلممالسبعةاكهةيلفر،نفسهفىال!منةافنله

دانمالمتالالعربي!رحاانهطيهمالربالاما5الصفارمالأطفالالمسنينالمكميئصفات

!فزوين!مبوالمبلأمهميذكرونهئم.يدىلىكانواانهملوكمابالفزوديفر!وايستبشروا

داوتارهاقسيهمابدان!راختأسل!تهمعلىخيطهاالعناكل!بسطتبميثطويلزمنمنذ

أو،اورانفسفىال!سنوقعهاالسبعةالالهةلكلماتد!ن.سهمنصولالصداولخي

استعا3ءنهلذ&.،نفسهفىالناممكالزيتلنيذاكانت"أنهاالبابلىال!لماصي!كما

.المنتفر8مهس!بدهالط!شله!فتحنفيلأن(Ishum)ايليون.منطال!لندانهم

الدمارمنالبشريةطىبالطبعمنهإشفافامزمهمنايراسيد.يشىانابط!ومحرلوضسا

يعولوالملأمهمالممنس!نمعاقبةعلىصمهم!ا8بشدسيده!مر.،بهاسيلم!الدى

علىيتصرفونداخن!االعظيمبابلإلهمرس!كلمةفبلداأيضاصلأئهمسلطانهبنشون

هواهم.

02-صر
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حيثالشهيرمعبدها"ايساكيلا"ودظهبابلممينةإلىالأمرادلموكبهفىايرااتبه

واخذمردوخلاضطرب.المدينةمنفىيغرجمعبد.يهجرأنمنهوطلب،مردئاكهيثيم

وان،برمتهواضطرابهالكونتوازناختكلإلىسيثىتركالعرشهانكيفلايرايشرح

تنقضسو!الأسفلالعالموالهةدالشياط!الشررس؟!الرياح.الأرضفىستعمالفوضى

لكن.صمظوتكلعلىوتقضىبالأرضالمرابلتحلالأمواتشيافىاماكنهامنكلها

طيلةبابلالماصمةفىالأمورتصريفسيتولىوانهيصث.لندفىمنشيئابلنطمائهايرا

إلىايراالتفتحتىبابلايساكيلاونثالرمعبدفىعرشهمردوختركأنماولكن،عنهاغيابه

قانلأ:!اطبهإيشوملفص.

اللربعلىشسيرالطرولى"افتح

الساعةوازنتالسمحانلتد

المثسىسلسقاشعةاقول

الأرضوجهبا!مواغطى

مطيرمم!فىولدمنإن

عطشيمفىسيمفن

الماءكليرلرعلىسارومن

تربتعلىسيرثع

له:لاى)مرم!(الألهةملكسثم

هـيهد!لتالذىالبيتمنتحعلا

أمانةبكلأوامركسانجزلأنى

السود،اووس"نوو&ممضرعوعندما

د!اتهممقبلفلا

خرانبإلىوا!يلهاكلهاالمنازلسال!مرإنى

مواشيهاوابيدالجبالساحطم

ننتبمماوادمرتضطرالبمارواجعلى

المظتات،كلدابيدصرصالناسواجعلمبالكلساحطم

ء02-
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ولكنبابالهوتدميرالناسقملعنلال!با!اىاوراسيدهيثنعاإيملمميمدلهنا

والأسى،ال!زنطىنبعثمنناثر6خرانبوهىإلاالمدبنةبنرل!لماطاصن"له.ص!!ن

علىأسفاهراصوىبأعلي!يصرخسمكىفراحمنظرهاهالهمردئالإلهإليهارمعلمابيث

بابلاطىاسفاهلاابابل

يخهامص!مالدير،وسبارالوركا.مئل،أخرىمدنضد!ملتهايراالإله!يتابع

في!ول:نفسهإلىيتصثهوفها،بابلفىأحدثمئلماوالدمار،الحراب

دالانتقامالكلليسامعن

الولدسثمكل

الوالدلاقمكل

ي!لنهمنلهيكونلك

نفسهفىوفالببناإبننىمن

منزلىذاهو

فيهلأسترىب!يم!!د

وسطهدىسارثدالتدريلحثئىلدم

را!م!منرللاطرساميم!الرهلهذأ

....،أخرلرحلساطيهخرائاأيصمع!يعد

فىبتماديهفينكره.الطاعونإلهسيدهغضبمنهيهدىاناخرى4مرإيشوميح!ل

د!بم:ذ&عنيتقفأن!يناشدهوالت!ريب،القمل

الطمايرا"يا

التفيأئتلقد

النفيصروانت

إليكأخطامنأنتلقد

يمطي.إليدل!منلات

لدلأالبنورا!رقمنانتقد
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الملكمنالهلسا.والمقرينانت

المضض!خانت

الصباباانت

نفسله:!ىتقولزكوماتستر-أنترفضانتوها

القو!سص

..الضبواصر،

السلينةلتضمعالصاريةسعنلع

..الشاطىءمنتطمممرفلا8المرسالاحطم

ويديعيثىفلاينشقافدىسليعل

الفيضالأمهارتجال!فلاممضدالمنابعوامعل

الثمارتمموفلاالأشيارملورسصع

قممها،نتهاوىلكىاليرانأ!سىفىاطع

المستمراستعطافهخكلمناستطاعإبملأممانالأخير8احزانهاكل8القصبدتنكر

؟كلر.منازلهموت!ريلاالناسقكلصيتوقدفىيعطهض!به.ضهئذهيانايرااكه!ميده

فىان،الأخرىال!معوبب!مةلون!مامم!برعامم!ا!مىمحصاناكهقبلفقددكمن

كلبينبطودثمهامييا!للمطينةوانلأهازاالأعداء،طى!ظيةالس!نفىم!نرلملهميضمن

العالم.مدن

ئتيلةماتقدايراالطاصنإدهض!صالبابدية8اقصيدهذ.انهنابالنكرميم

الذى)ول4كه!بيدودابنا)!يما!اللأ-ن!لأ-طه،ئردونم-إجنى-كبتىناكلمهاباسم

كلئبهااستي!طضسادانه60اقصيدطيهداملىالطم،لىلهكلهرنفسهمرم!اكهإنقال

!وبعدنطمت8التصيدانالطنماظم!.ديئامنهاينقصاوإليهايضدولمسمعهاكما

اجمه،ثبلمشرثىالم!القون!ودليامشيةالسمةحكمأنهىالدىبابلجدالعيعين

ابلاد.لهتعرضتاكىا!دهـلاتتمكسبذلهوهى

بنىدىضابهلانزالالبضسطيهذاكلير8أمئلةالبا!ثييدأيظ6التوراوفى

المسماريةالنصسىلىتلاصيلهرأيناماضارطيالأعدا.م!افلإليفيمسهمإسرانيلى

الثانىالمدلهسفرمنا+سالمقطعباثمباصىثصلمفىودموضمح.ل!كرهاطىمنناالمى

ء02-
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تجيمةأعمالأماقترافهمالر3دامراسرانيلبنىصيانصيتحثالدى7؟("لإصماح

سبوهمالنبنطبهمالأشوتونسلبطالر3ضسفىسمياكانمما....الأصناموبالنهم

يالس:م!إلي

...مصرأرضمنأصطممالدىالههما!إلىاخط!اسرانيلبخني!كاا

قالالتىالأصنام!دوا...ب!سمقيمةليس!أم!بمالههما!ضدسرلماسرانبكولعك

ممىيدصيهطاوعلىاسرانيلطىالم!داشهد..الأمرهداتصلدالاضهالما!

كل!سبفرانضوصابايداضكلواالردبةطرفكمعنإرمعوا!انلأزاءد!ا+مببا.

بليسمعواظم.الأنبيا.عبيدىيدطىابيكمأرسلتهامالتىأبامحمبهارصي!اثيالشريعة

...وع!د.فرانضهد!فضوا.إدههمبالر3محنواد!افينابانهمكعدية!يتهمصنلئوا

لادلهمإسرائيلفسلكلالربفردل...أمامهمنونماهمإسرانيلطى-لما!!فضب

هذاإلىأشورإلىارضهمنإسرانيلتسئبى...امامهمنطرحهمضىناهبينليدولفعهم

السامر8مدنفىواسكهموسفروايم8!ما!اكثبابلسةبقماشورمل!لاش.ا!

....،ملنهافيوممكمواالسامر8فاممكلكواإسرانيلصينى!خما

.02-ب
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لملمو!مان!

قصةفى"زيوسدرا،نظيروهوالمكمة،5غزسأو"كثيرا!يةفىاسمهيعنى-؟

Iوه،السريةالطولان حلعامش.ملصةتر!يهاكماالطونانقصةفىتنابشتم،

.والأمطارالرعدإله-2

العبوب.إلهة-3

نوعل!كلالةكةبشكلا!يةفىاستعيرتدالتىالسومريةفيمز-88بكلمةيراد-4

هذايسببهالذىالمرضعلىللدلالةاللفظاستخدمكما،الخببئ!الأرصاحأوالشباطينمن

فى:المماصيلمنمزيذاانظر،الشياطينمنالنوع

,anDictonary.3325أ Vol. I Part,2 PشThe Chicago Ass

فىالمعورتخال!أبناطميتركنالابا.اصبحبحيثحدلمبلفتالمجاعةانيظهر-5

اوقاتفىوالنسا.الأبناءبيعمنتتصثمسماريةنصومئاهناكأنبالنكر!دير.الشوارء

كلنقرا!نحن.عسكرىحصاربسبيالمياعةالمدينةتتعرضكاالعصببة،الظرو!

يساوى)الشكلالفضلمنشقلا22بسعربيعتالمدينةهذ.فىطفلةاننفرمننصوس

64المسماأمهاويحضورمم(،ر48 -Nippur"ألك

انظر:.التلاصيلمنمزيدحول

98-96.(5591.،pp)أ!لأممر!.."Oppenheim,"Siege documents from Nippur

.31-41:03:المكو!سفر-6

7)..ه!-85، - Speiser, "The Epic of Gilgamesh"8 in ANET (Third edit

..Lines101 ff

*،،انظر:8"لعنة8-ح!قصيد

Curse!زثd-كي.")!لن51. of A gade. in ANETح+."3!ح
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انطر:الد،مرثيةص!-9

inفىول ANETا""Kramer,"Lamentation over the Destruction of or

pp،اك!0.5)463-455.

انظر:،ايراالطاعينإلهعنالبابلية6القصيدهذ.بغصوس-01

ologies of Sumer and Akkad" in Mytholo !ies of the01*!لهك!)"ل!*،

127..AncientWorld". (Anchor Books, New York)..6191 pp

بلادفىالدينيةالمعتقدات:اليالر!ل!د.دوابوناالبير!بالعرميةالترممةانظرثم

بعدها.وما،22؟ص91(،)لمه،البابليةالنصسمنمنتارات-الرآفدينوادى
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المكممعالمبعث

هـالعبلربيمهالعة

جهفيالفردأن"الفلسلية،والدينيةالمضامفى.داتالمسباريةالنصوسمنيتضح

لتمتعهوالمضمونةاليدةالومميلةكانلأنهومحبتها؟الالهةرضانيل!دلميهمهكانسومر

عبدهعنطهر.الإلهأدارمافإذاتمائا؟ذ!منالعكس"كلى.طويلوسرسعيد-بحياة

كانت!الدامةإنن.عبد.علىوالشقا.البؤس!رولغضبهبحلولنذيزاذ!كانعنه،وابتعد

واحدمعاو،الالهةمعحميمةعة!وطيدإييادإلي،وابابلينالسومررسنظرنى،ملمة

قمارفامإنه.العظاماكهةضدالعبدلذلكوشفيفاصامئابسيطيكونالأقلفيمنها

Personal)الشفصىبالإلهتمسيتهعلىالمختصون God.)

عبدهالإلهيصطفىكيفأصحبتعبيرأو،الشخصىبإلههالعبداتصاليتمكيفأما

حفظتوقد.!اوثالأ!مأوالإيماءمسعنيكونذلكأنفالراثح،الناسبينمن

معينةخاصةبعائلةأسمارهاارتبطتشحصيةألهةإلى8عديدإشاراتالمسماديةالثصوس

أيناتممثلالأولىلكىسمةأمرا.منلطدشخصياإلهاكانالذىSnulutullaالإلهمثل

ملوكأخرنمكينالأورواشمصئاإلهاكانNhub)كدانثشويرانايضئاونقرأ.وانتمينا

وهناكزاكمئ.لوكالالملكالشعصية8المعبودكانتNisabالإلهةوان،الأولىلكشسد"

ذكرها.إلىحاجةنجدلااخرىكئير6أمئلة

علىواضحةدلالةتدلإشاراتالمسماريةالنصوسفىالباصثيجد،ذلكعنوفضلأ

)كلأوروانمكيناللملكالسريةالنصوسأحدفىنقرأفنحن.وعبدهالألهبينالصلةعمق

ملوكيةأعطاهعنسامواطن00036بينمنبيدهاختارهننكرسوالإلهأنقم(0245حدود

عندماأحبتهعشتاراكهةأنق!(2316-)2371أكل!ىسرجونعننقرأكما.)1(لكش

يقولهماأيضئاالصم!هذافىونذكر.،(البلادليعكمالملكيةأعطم!وانهابستانئايعملكان

الهلمفىلهظهرننكرسوالالهأنمنقم(0215حدرد)فيالثانيةلكشسمةصاكمكوديا

نأمنسنعاديبالأشورىالملكايضئايقولهوما،الضمسين()معبدالشهيرمعبد.ببناءوامر.
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ازمانومن،اخرىكثير8أمئلةوهناك.أمهر3كل،نضسااخع!رم!صلمم!راكهة

صدهعانبإداكهلل!سدلالبا+فيالرابطةمتانةطئامنطجص"نمكة5!حية

و!ملي!.حامي!

العبدفيصبح،الشكليةالصودهذهأحياناتتعدىوبدهاولب!الع!ينيخر

منوحرا!بد.مالنصروالعمابةبالرعايةله!يتعهدبنفسهالالهبمتارهسطفيدخحئا

وسي!ربلم!سصلاحيانا،االن!خكلمنوخاصمةأ!بانالعبد.يتيلىاكهطند!

أحدفىنقرافنص.المحتارعبد.لصالحبهالقيامينوىصالهفيفصح،ممرهنكال!أخر

بعدسنرىكما،اصيحالذىوحبم(966-)ةهلااسرحدونالاشورىالمكصالنصوس

دالنصربالرعايةلهتعهتاقىالاشررتضدالمربإلهةعشتاررعايةكمففى،ميل

فصه:ماأ!انهعليا،لند

عاتالتىأمككثيىحنامكثبثلقد،كلمكبعلأنا.اكهإنى،اسر!ونياتمف"لا

عنيقدالقمر(إسينلهالإله.لصايئكسويةسيقفونإلفاستينوهعلت.اورإلىبه

إنى.المعر*تهيراكدحوكمنيقفونإلئاستون.أمل.يساركصشمضواكه،يمينك

فإنىصنيزاكمتعندمامانت.نموكأشوراولعنايةحولتقدارييلمدينةإلهةعشتارانا

يا؟غافلةكنتعندماعليكانقضالذىالطوذلكهواين"اصشى،ت!فلا"اطممككمت

أيائاأسرحدرنملكيأمنحستأرييلمدينةإلهةصثمم!رأناإنى،أشورملكيا،اسرحون

كاندكماناالعظيمةحامينكإنى.واديبلد!لحونينوىأشورمدنكلمستديمةوسنيناطويلة

تخفلا&قلتقد.سمتليمةوسن!مقبلةطويلةلأياما!سا.تحتصشكنب!الذىالمكرم

النهرتعبر!علتككأحلتذل.أدعكدكالم!أطيتكلقد،!يذااتركألمإنى،الملكأيها

بكلتاأعداكاحطمسوفإش،انليلالإلهةولدىمنيا،الشرعىالابنايها.اسر!ونيا

ول.....يدى

تارىيعودبانييالأشورالم!زمنمننصايضاالشانهذافىالمهمةاللتاباتومن

نأالنصفىويظهر.الملكإلىعشتارالإلهةاقوالويتضمن.د!648العامإلىتل!ينه

خصمهعلىالعون!يسالهاإليهاليتعبدأربيلفىالألهةمعبدقصدقدكانالأشورىالملك

عجم.بلادملك)ح!8د!دلاح3تم!مان

ارييلمدينةكلمعبدكاهنرأهحلمبشكلصيغتقدالالهةاثوالانالطريدومن

تتهداتىعشتارالالهةسمعت"لماانهالنصفىماءإذ.الملكعلىاقالىا!فىفتصه

ارتفعتمابقدررحيمةإننى:قالتثمئقةقلبىبذلكلهمالت.تمف،لا5:لىقالتالمائر8
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نام،)عشمار(امامهافيهامئلتالتىالليلةفى.بالدمو4عينال!صاكرددقتللصلا8يداك

ماعلغفقص.االيلكلدناياأرىقدعشتاران)الرك(الاقوكدما،حلفاورا!العراف

تصلكانت،وشمالهايمينهامنتتدليدالكنانفارييلتسكناقىعشتارمات:وقالراى

وشك.التيامكوكثمهافكلمتكامامهالاقفاحنت.المعركاالسيفوتشهربيدهاالقوس

دانييوامرىإنبازمكملسوف5:ا+نيةالوصاياداعطتكاكهةبينالممطمةعشتارنادتكلقد

.8تن!مبينحيثمامعكأذبدجمنىالسماءسيدةياليكلتإنك.وثهكهـيتحيثماس!سم

دامتدح"واشربالطعامكل"نبى.الالهمسكنحيثهناأنت"ستبقى:قائلةأضافتثم

ماهناكوليس.مبكإليهيصبوماتنالانلأجلالمهمةنلكوانجزأنااذهبحينفىإلوهيتى

إلىاكهةضمنكثم.المعركةميدانفىقونكخببةولا،قدميكتعبولا،وجهكشهوببيرر

عهلا.)!!حمممهبيكل!متالدبيبصدرها

هذاطي،و!بدهالإلهبن!ميمة6وطيدعة!ؤدالرا!ديقوادىس!نتصورإن

يعرفماخكلمنالكو!سفرفييناطر.ماله"المسماريةالنصوستنكرهالذىالنحو

بئمن!نلسهاصطلاهمرمالمنبعضمعالربأقامهالذى((Covenent)الميثاقى)وبالعهد

طعيددالنياحالميرأسبابكالةبتحقي!الر*مخلمقابلرسالتهدابلا،امامرهلتمفيذافاس

.).(لكيته
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لملمولممض

1-- Solberger, Corpus des Inscriptions Royales Presargonique de La

91.-12gas, .5691 .P ,51 VI Lines

911,!05(tاكوLegend of Sargon" in ANET + d،62"محلأ - Speiser

3كأول4 - Pfeiffer,"5 Akkadian Oracles and Prophecies". in ANET

451,-944.edit. ) pp

-P4،ول.4"45أ.

.\:11؟.%a:8لإصماحا:ا!فاصفر-.

والتل!يضالاختيارمبداطىمقم،تالراذفيوادىب!فىالمكمنكلرمةان!المسكلةوميم

نىدكرهالمهملعن.ضهنيابةالصكممسرويةقليالناسبيمنلا-لميمتار،ناكهأناى!الألهي

41 1"& ISAأنهاالرافمينوادىص!ناصقدإدالمقسة؟المكلاهرمن،نتهالملوكيةالحكمإ!ماراءبط

القائاالممساريةالنصوسلىأ!امتد-.الأرضإليشركهاانقيا!.قيا!هةضد8مودكلن!

باثجدالف!سبةمئمسمةضمهاهمقأنفسهمهطى+إبضفوأاليمرا.لاالهمدلستمسةكلبر6ون!ن!

صميلم!!ضهم،!لدلعن.المكممهاملنطىاخطرنهمافيهياكهةانطىل!هةاننصابهمطى

من!اوخمعم!المقمسح!رهافيننمرمماداكهةاملسم!الذىهو.ننكومموايهمب5:السرلاالممكل

اكهنسلمنالذىوهو،ننمرسادللا!ةالممدبالابنإنه.،تملوالالهةطتهالدىوهو،الطاهرثميها

فىالصكممه!ةبتولياناملمنمعيددفس21دهيالاختيارديهيتمالدىا!نصاما.ننكرممي

القراران.المسصا!مةالنصوسليإد(داىمنيتوالرماخموفي"يضفمناياضيمنلهنها*.

اكهةق!زىامرإنهاخر:ديتعبم!.الممم!رالدفسمو&مادةتسي8بيد!تيازمانالى!عاكى

.فنمرر.سطصلأاومانضمممند

يراحع:.لحالمابلينالسومررسلم!ماكىالنس!!م!

A - SOberg, Die gottliche Abstommuny der Sumerisch- Babylonischen

-112.884.Vol. XXI)7291(دصا!PPHerrscher, Orientalia S
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العالمرالمبحث

ي!سللفىالكلالمرت

يخرالفىصان،إنسانكلنهايةالموتانالرافدينمادىبلادلىا!شدنكااضقد

مابلأ.اماعلأحتفهجقيسوفف!نهلجتثنمنبلغمهعافالانسان.لمه!ةإلاممكن

الرافدينوادىس!نبهأمنالدىالمعتقدهذاعليلاضحتحيدإلامليامشملحمةوما

نأبعدالمطافنهايةكلالقلرإلىاستسلمانهثليامشالبطلعنهالمعرت.عميغاإيمانا

انهابيذهامنلعلخارقةصفاتمنبهيتمتعكانممابالرغمالظود؟علىالمصولفىفشل

الألهة.8طدضا.وه!م!طا

كانمانما!نسان،مطلفافناةيشكلدالبابلينالسومررس8عقيدفيالموتيكنطم

ف!نالقبرفىالهسديسنقرهينماانهاعممدواحبثاليسد!عنالرد!انفصالعنعبارة

)كد1،(كورلفظالسومريةفىطبهاسفوا،الأمواتعالمهواسفلعال!إليننزلالرد!م

بعضبضلا!رحعةاوقيامةبوديعتق!والمإنهم:اخرويتعيير.الدهرابدإلىهناكلتبتى

اخ!لأخرىVساا

8التوراتقولإدالبسد،منالرل!3انلصالعنبارةأيضئاالعبرانين3عقيدكلوالموت

رايل:ص

ولدتافرات!إلىيلامواحتىبعدالأرضبينمسافةكانولما.ايلييتمنرحلوا"ئم

هذالأنتمافىلالهاقالتالتابلةأنولاشهاتعسرتحنو!دثولادتها.وتعسرترا!يل

فلكاهابوهواما.انىبناسمهد!تماتتلأنهانفسهاخرصبمعندولن.&ابنايضئا

.،)1(بنيامين

)17)الملوكسفرفينقرأفنعن!يالمئل : IV)نأأعلمنالرببدعوراحإيلياإن

:8المياإليداعادىلإشفانهأى"حوفهةإليالولد"نفس،يرطع
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الولدهذاضىلترععإلهىربياوقالالربالىوصرخمراتكلثالولدطى،فتمدد

.فعاشى+هنهإليالولدفرمعنفسايلياتالربفسمع.موفهإلى

وعلى،الميتبدفنالاعتقادضرور8طىالرافديندادىجدفىاحدمون*و!د

تشعرلاسو!الردحن!ن،يعكسهرسه؟طىالصلواتداقامةالقراطنه!كدمضرور8

.،(الأخرمالمهافىبالرا،

رل!بينوثب!ةصلةببقا.الرافلينوادىبلاد!ىا!لميناصقادالصلدهذالىدسرز

الراحةيعلبمسنفرلمالعسدفبفاه.الفبرفىو!سد.ثور(الأسفلالعطمكلالميت

مدعا-ف!ناالموتىعظام!يعثر6القبورنبشأما.الأسفلعالمهالىاالم!إلىلالطمالينة

العيدين:اعدانهعنبانيمالأشورالملكيقولهماال!صوسبهذاونذ!ر.و!ذابهالاقعها

لمالنينمالمتلنرشاحدمنملوكهمقبورالمثسسإلىعرضتكما!ريتنهبت"لقد

علىسلطتوقد.الملوكابانىازعيواوالذينصثشاروابهةاشوراثهسيدىبطشيمشوا

.يالما.،وسكيالطعامقرابيمن!رمتهمال!قارواحهم

لممنروحفإن!يعكسه،الميتدفنضرورةعلىالرافدينمادىبس!ن*وقد

شعطه(شكلعلىالأحيا.شياإليلأخرد!منفتمرجالاستقرارتعرفلاستمم!تدفن

!يشربوالنفاياتالطينفيكل4المدمواريحوب(etemmuواكل!يةولن!ن!ا!سوهريةفى)

FYI . IIIبالناسمالأمراضالأدىويلحقسن).(.

غيرالعراءفىبسدهبتركانهىإنسانطىمقرضأنبم!ضويةثسي*ن!

علىتتصاقىالا!ممورىال!انونمن(53tout)مضمونهنانذكر؟!طىوكمثال.مشون

:يلاسما

سوفلإنها،ضدهاالتهمةواثبتتإرالتهابممضرحمها3،"ثمرامرأةأسقطت"إذا

)ح...،تدفنولاتوتدسوففإنهارحمها"نمر8،إسقاطبسببماتتاملاذا.تدفنولاتوأد

ىأموتهظرو!عنالنظربصر!شملئاأمراالميتدفنمنتيعلالتوراةدإن!يالمثل

لنيل6ومدعاخيرعملالميتدفنعتكما.)8(قتيلأأم،(متتحرلمأمطييعياموئاماتسواء

:الربرضا

داردفارسل.شاؤلدفنواالذينهمحلعادبابيشرحالإنقائلينداودواخبروا+...

بسيدكمالمعروفهذافعلتمقدإفىمالرب،انتممباركو!لهميقولحلعادبابيشاهلإلىرسلأ

.)9(فد!نتمد9"شانل
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إلىإشارةكاندفن؟!نالربطاعةعلىالغارجينالأشرارتركانالتوراةمنويد3

:الناسمنالأخيارشنالواحبمنيكونحينفىعليهمالربكضب

بيتعلىشزاجالبانذاهالذ&.قبلككانواالذين!ممعمنكثرعملكسا.!د..ه

لأنالسماهطيورتثهالمقلفىماتومنا!لابتثهالمدينةكللم!يعامماتمن..وربعام

العميعد!ندبهالولد!ىالمدينةرجلفىسغول!شدييتكإلىوانطلقىفقومىوانت.تكلمالرب

.)01(00،الربنحوصالحأمر!يه!هدلأنهاقبري!خليربعاممن!د.هذالأنو!دفنونه

حدود)فىالأوليلكشسلالةامرا.قالهبمايذكرناالملوكصمفرهنالنصهذاإن

تريناكلنا.)19(السهلفىاعدانهم)شلاءكومواانهممن،وانتميناإياناتممئل،م(ى0025

اشلاءعلىتنقضاليارحةا!يورهذ.انكيفالصقوربسملةالمعروفةإياناتمالأميرمسلة

!ثثتركأنهاسرح!ونقالهبماايضئاالملولهسفر!يذكرنا.،9(المعركأساحةفىالأعداء

.)3"(.الطم!رنلتهمهالكىمدفونةصرالعراءفىاعدانه

اخرىتسمياتعلمطاس!اكما)كدا،،كورالسومرسسماهفقدالأمواتعالماام

Kurالسوه!ت)فياللارمعة")رضأشهرمامنلعلعديدة nu-giy-a)والبابلية

الدهر.ابد.إلىممتعزةوتبقىهناكإلىتنزلالميتروحأناعتقدداحيث4ء3ء(!)كمأ

سبعولهالأرضتحتيقعمظلمم!ندالبابليينالسوهرينمعتقداتفىالأسفلىوالعالم

الأسطور8فىالأسفلالعالمالسبعالبواباتذكرويالى.خاصةألهةتحرسهابوابات

نلكمن8دامدبكلاكهةهذ.مرت!يث،الأسف!العالمإلى)عشتار(انانا"نزولبالصروفة

اعتقدواكما.\()"الأمواتعالممل!،اورشيكعالأختهالمقابلةطريقهافىوهىالبوابات

منهاينزل)نأوالأسفلالعالمعلىمنهايطلانالمر.يمكنالأرضفياخرىبواباتبحود

النربأقصىفىلاخرىالوركا!مدينةفيتصورهالاحدةالأرضيةالبداباتتلكومن.اببه

الشسى.تغيبحبث

من8مستمدالرافدينوادىجهس!نمعتقداتفىالأمواتعالمعنمطوماتناإن

النصوسهذهأبرزمندلالومننوعة.كئير8وهيادبى،-دبنىطابعفىاتمسماربةنصوس

).؟(الأسفالهالعالمإلى)عشتار(انانا"نزولباسطورةيعرفماالأسفلبالعالمالع!ذات

الأسلالط16(!والعالمدانكيدو،مليامشبالموسومةدالأسطورةهدالبابليةالسريةبنسنتيها

.الموضوعحولالأهميةمنكميرقدرعلىقماصيلالباحثيبد!يث

على!صلطيامشالبطلأنتنكرف!نهاالأخير!بالأسطدرةالأمريتعلقماويقدر

فيمنهماالأد!ئسمىاسمينشينينمنمحون)عشتار(أناناوالمبالمصبألهةمنهدية
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جهعلىمدلولهمايعر!لاماالنون(Mikku)ميكودالثانى(Pukku)بوكوالصومرية

بلغرىهأوبطريقة،الضررفالعق،هد*-استعمالكلأسرفملهاممكىأن!سطو.التصيد

داذاالسومرى،النصتعبيرحدطىالنسن""صرخاتلتعالت،الوركا.مدينةبس!ن

عميقحزنجلجامشتملكو!نلنذ،الأسفلالعالمإليثلجامشيدمنتسقطانبالقطعتين

صديقهبكا-!متمعوهـلا.الأسفلالعالمإلىالمؤليةالبوابةعند6المفقودهديتهعلىييكىل!اح

"بوكيالقطعتيناسترجاعاجلمنهناكإلىالنزولتطوع)انكيطالمعروفلرفيقه

للأميكو.

هناكلأنالأمواتعالمإلىكدلهعنديحترسأنأنكيدوصديقهمن!ليامطىوطلب

استصالىأوالنعلينلبسأوالنظيفةالمابسارتداءعدمومنهاتجنبهاطيهينبفيمحرمات

حبيشاونحعلهبهتسمكسوفالأسفلالعالم"صرخةفإنويمكسه..السلاححملاوالعطور

:الأسطور6تعبيرحدعلى،الأبدإلىهناك

وصية

إنها،لهافاستمعكلمةلكسلاهولفإنىالأسفلالعالمإليالانستنزلكنت"إذا

بوصيتيفمذإليكاث!مها

نظيفانوياملبسلا

الأعداءمئلالسلطةن!عليكبهمملنلا

الإناءمنالطمبباكي!مسمكممسحولا

عطر.بسببصكصايتممعوالنلا

الأسفلالعالمفىالرمايةعصاترملا

بالعصاضربتهمالذيناولئكبكيميطلنلا

بيدكعصاتحملولا

حولكمنالأشباحتهمحلنلا

ثدمبكلىنعلأنلبسلا

الأسفلالعالمفىخممةقحثولا

تمبا!مىالرومةتتبلى!

مكر.التىافدطتضربولا

تبالذىالطنلصب!لا
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مكرهالذىالطنلتضر3ول

.،؟(الأسفالهالعالمصرخةبلتمسدفلا

بايةيتمسكلم،الأسطورةمنيطهرماطى"ولكنهالأسللالعالمإلىانكيدولات!

بمقدورهيعددلمالأسفاله،العالم"صرخةبهلهلسمكتطماممثى،رفي!هوصايامنوصية

عال!منلاخرامهانكطورلي!ه8مساعد!لمامشوحاولنانية.iaالأحياءشياإليالصعي

بعد.لاستفامم!يستص!ل!أطيلولكننلرممينةفىمعيدهفىأنليلالالهفقصد.الأموات

الالهمنوط!انكىلهفاستعاب.صدب!هنقاذ2به!اسشمدانكيالحكمةإلهقصدذ!

تبقىماكلوهوانكيدوشبحمنهاديحريمالأسفلالعالمفىفتمةيصثأن)شمش(لتو)"؟(

معبالأحرىاوصدي!همعمليامشوتعانق.الأمواتعالمفيسمينااصمحانبعدمنه

شاهدهصاصدبثهإلىالأخرملوالسوالبندمبهمليامشببدأوهنا.أنكب!وصدب!هشبح

.الأمواتعالمفى

ضو.فى،يتضمنالدىالنصينحرمالسومرية8الأسطومنالموفعهذاوفي

لامزءمعرفةبمقمورنايكونأنالمطولحسن.الصديعينبنمامويةأسئلة،الطيلةالبقايا

مليامشملممةمنضرالثانىالرقيمخكلمنالسريةالأسطور8خاتمةمنبهبا!ى

.الأمواتمالمإليأنكي!و!زولطيامثىحولالسرية8لدممطورترممةبلور.هوالذى

.)9؟(الغاتمةفيمنالأخيرالعزءهقتبساشاهلذ

القضيةلىاطهمنإياومكحلى

الباسلالبطللنركالى!نظل

..نركاليا"الباسلالبطل"ايها

الأسفلالعالم!ىمقئاا!رطىافتح

الأسفلالعالممنانكيدوردحتصعدأنأعلمن

الأسللالعالملىيمرىبمااخاهبمبرلعله

إياإلى.الباسلالمطل،نركالفاستمع

الأسفلالعالمفىمتثايلتحكار!ا

الأسللالمالممند!-هبةمئل،أنكيدوررح،انطلقت!تى

http://al-maktabeh.com



الأخر.منطكلل!يتانقا

.لال!سراتالصيثيتمادلانوطسا

صليكلياأخبرني،!سيصيااخبرنيطماملرلاا)لقال

رابت؟اللىىسللslالعالمفىب!بماينمرفي

أخبر&لاست.اخبر!لاسودانكلد()لقال

الأسفلالعالمفييمرىبماإخهار!منلابدكانلادا

قالسوتكىانفطي

لطعامر!:انكيدو!ال)ث!

افرحيفمر.مبككانضمانلسهكتالدىمسميإن

باليانويالوكانكماالييلتهمهال!أصمح

الفرحيفمره!البككانعندماتلمسهكتالدىمسمىإن،أمل

،الترابيملد9.ةالأبم1ص

اقرابكل4يتمروراحا!يلتا.يا)طهامكى(صاحرضنلأ(

:)وهويقول(3اقرافى4يتمرل!احاو!لتاهياهليامشصاحايهل

دك8لهبكنلم!اللىرأبتكل

من!ا"نى...را-لفلاح

"لا-لكلهكانا&ىراال!هل

بمرار8ميكىالهداراسفلممددإنه5رابم!امل

6لحكانلهكانالذىرأيتوهل

النبز!يكلالامرمنبناءلىي!يمانه4رأيم!أمل

6لةدث!دهكانالدىرايتهل

)02(العمقماءقديةمن.المايشر*انه،رأيم!أمل

6رلادار!عةله،نالذىرايتل!ل

ا!بمسرلدوهو..،رايم!أمل

6!لادخسةلهكانالذىرأيتهل

القصر.ل!ولتما!يستطمعطيبكامبمئلاليدمبسوطكانقد.رايم!املى
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وسبعةسث!لهكان!منفيسالهانكيدو،رفيقهوشعطيامشبمنالموارويستمر

علبامش:ض!أنإلىأولاد،

؟المعر*لىصرمفاسقطمنرأيتهل

رأسهيسندانوامهأبمهكانلقد،رايم!اجل

عليهتبكىزوبتهوكانت

البرية،فىمدفونغيرعسدهتركالذىرأيتوهل

الأسفلالعالمفىالاسمقرارت!دلا!وحهإن،رأيتهلقدأثل

به،ئعنىمنم!مدلاالذىرس!رايتهل

الأزقة.فى8الملفاال!بزوقطعالماعونفىتبقىماحئالةيكلكان5رايم!لقداحل

والبابلين.السررسعند)كدلى(الأسفلالعالمنظيزاشيؤللتعدالعبرانمتعندأما

غرارعلىالعبرانيونتصورهالذىالأمواتعالمعنللتعبيرالتوراةفىشيذلوششعمل

)92(.عامةبصورةالموتمعنىعنايضئاوالتعبير،الموتىلأدلاحمشتقرامالبابلم!،السوهررس

ميا.تمتالأرضباطنفىيقع)شمط(الأمواتعالمأنالعبرانمونتصو!فقدلمالمئل

:اب

غطاء،لهليسماله!ثدامهعريات!الهالية.وسكانهاالمياهتحتمنترتمد"الأخملة

.5(:26امى)سفر

رأيناماغرارعلى!بواباتلهوانمظلممكانالأسللىالعالمانايضئاهمتصورواكما

الرالدين:وادىبلادسكانمعتقداتفى

عنىص،أترك.قليلةايامىأليست.التبرإلىالر3منفكاداكنلمكالى"فكنت

الموتكللدمىمئل-أرضالموتوكللطلمةأرضإليأصلأولاأن!بانقبلميلافثمبلع

.22(-9؟:09)أيوبكالدمى،لاشراقهاتزميبويلا

.الأرضعرضالركتهل.الموتظلابوابعاينتأوالموتأبواب!انكشفت"هل

.18(-لأ38:7)ابكله،مرفم!أنأخبر

.سنى،بقيةاسدمتقد.الهاو!ةأبوابإلىانمبايامىعزفىهت"انا

.؟(.:38لاشعيا
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الن!وعلىعليامشالبطلرفيقهليصالأسفلالمالممنأنكيدوشبحخر6ومئل!ا

عالممنصمونيلشعح!جصأمنئا8التورالهىنقرأفنحن،!ميلقبللكرنا.الدى

وا!ابعالبان)صمابننى5قدكانشال!أن8التوراتن!كرإذ.شائ!ليكم)شط(الأمواى

قلبهفىدبانبعدالهان،صاحبة80امرأ8مساعدإلىحا!م!ماسرعانولكنه،+الأرضمن

:8المرألهقال.الفلسطينينحمىرأىضمصاالرص

فقاللك.اسمدمنالمراةفقالتلك...اقولمنلىماصعدىباليانلى"اصركل

شانلالمراةوكلمت.عظيمبصوتصرختصمونيل8المراراتظماصمونيلىلىاصمدى

المراةقالت.رايتفماذا.ت!افىلاشادلالملكلهافقال.شاولوانتخدضنىلماذاثانلة

صاعدشئربلفتالت.صورتههىمالهافتال.الأرضمنيصطونالهةرأيتلشاؤل

صمونيلفقال.وسبالأرضإلىوبههطىفحرصمونيلانهشاولفعلم.بيبةمفطىوهو

الأول)صميل..،عداالأمربىضاققدشاولهـقال.إياىب!صعادكاطمممىلماذالشافىل

28:8-)15.

الناسأرواح!يهتقيمابدىم!نالراندينوادىسكانمعتقداتكلالأسفلوالعالم

منبعضئاأنغيروالأسباد..العببدوالففراعهالأغنيا.4والأشرارالأخبار:اخت!همطى

لأرواحسننكراايضئاباعتبارهالأسللىالعالمعنخاصبشكليتصثالمسماديةالنصى

هذ.وتصفالر(.)ملكوارنموالوركاه()ملكو!ليامشكيش()ملكإبنناامئالمنالملوك

الأسفلالعالملىاكهةإلىالقرابينقدمهلهامشأنكيف،المثالسبيلعلى"النصوس

إلىالقرابينقدمالاخرهوألدنموانكيد"هناكمعهكانواممنوخطمهطويهأهلهلالي

المنتلنةالهداياوقدمالموتىكبارإلىمالأكنامالثيرانوذبحالأسفلالعالمفيالسبعةالألهة

.22()أيضئاعليامشلالىالالهةإلى

الأرضلعظماءملتقى"أخرىأشياءبن،شيؤلمنتبعللإنها6التورال!&

الأمواتعالمإلىطريقهلىوهوالملوكاولئكاحدبمصىمقطعافقتبساشا.وفي.والملوك

:)شمط(

.الأرضعظما.مممع.الأخيلةكمنهضةقلكلاستقمالكمهتزةاسفلمن"الهد!ة

نظبرناضعفتأبضنا"نت&دنالنبيببدنكلهم.كراسيهمصالأممملوككلا!امت

الرعلهوأهذا.!يكيتاملونإليكيتطلعدنطدنكالذين..الها!يةإلياهبط.مئلناوصرت

.17(14:9أشعيا)سفر.الممالدلذعزعالأرضزلزلالذى

لىالرالدينوادىجهمنتلاميرات!ودنستنلصانيمكنتمدمماضو.ولى

التالية:بالنقاطإبمالهايمكنالأسفلوالعالمالموتمعتقدات
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الجسد.عنار!مانفصالعنعبار6الموتكون-1

الميت.دفنضرور8علىالتحيد-2

وادىبلادس!نضدكور(بسمىبواباتولهومخيفمظدماسفلعالموبود-3

العبرانين.عندو)شطط(الراذين،

الأحيا.،منرفيقاوصديقلملاقاةالأسفلالعالممنالميتشمحخر!جإم!ن-4

شارل.!قاةصمونيلوشبححلجامش8!قاأنكيدوشبحخرجمئلما

الملوك،الطبقاتمغتلفمننزلائهبذ،يضمالأسفلالعالمانعلىالتثيد-5

.لالعظماه

وعذدهاإليهاأشارقدكانأساسىبعضهااختلافنقاطهناكفإن،المال!يطبيعة

سكانمعالعبرانيينعندالموتمعممداتبهث)ننتوقعلافإننادلكومع.هايدلالأستاد

ولكن.8عديدوحضاريةتاريخيةو!امللاعتبارأتدة&،التطابقحدإلىالرافدينوادى!د

معتقداتفيالرافينمادىبلادمنتاتيراتوحود"قليلقبلر)يناكما"يمنعلاهذا

فىكثيرغيرهاتسربكماالتدراةإلىتسربت،الأسفل!العالمبالموتالغاسةالعبرانين

قليل.قبلبعضهاذكرعلىثننامعالات
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لملمولممث!

.%A:ro-11:اتكد!-سلر1

طي*ان!نلر،الأسللمالعالمالموتبنصدسالرا!يئمادىجدس!نمعتقداتص!-2

ال!صوص:

-137.Heidel,The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, PP

.223-Kramer, "Death and Nether World" According to the Sumerian Liter

68,-95(0691.PP)*1!هلأ!لا،"Textsلهة+

157.-1563.- Heidel, Op. Cit, PP

104.-793.anDictionary, Vol.,4 PP4ض- The Chicago Ass

الأسلل.العالملىانكيمومشاهداتصاشاهفىد"كرهسيلاسماانكلر-"

53,an Laws )3591( P. ,42 Law6زر - Driver and Miles, The Ass

23.:17:الثانىصيلسلرانكلر-7

.27-8:92،01:23:!لىسلر-8

..:2:الثانيصمونيلسلر-9

.14-4:9:الأولالملولىسثر-01

1 1 - Sollberger, Corpus des Inscriptions "Royeles" Presargoniques de

26.-25(5591.P.,17 Col. .M Line25; .P,38 Col. .MPP)!أثمة
.12:ا!ع.داللنون(المقالةدذار8")متوحماللديمالمراقىاللن:مورم!نانطدان-12

)3191(of Esarhaddon and Ashurbanipal13!!م - Thompson, The

LP:6.-.9CoLV!

.)*891(هنياالم!الطبعا5تموز8!ال!امدتار:طيالاحدسيدداضل.د:انئر-14

.029-!.7ص:ننسهالميمع-؟.
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502.-091.PP,كمدهلأيعer, The Sum16-!ع

302.17.- Ibid. P

1 A-النصترممةهووالاىهلمامفىمسةمندرا!نى)الرقيمبابليةلعىاضادالايئون

!شمنها!اللتمةا-اث،الأسفلالعالمإلهنر،لمنلماالمكمةالهطليا!مدول

انكلر:انك!و،

99,-79.84it), EpicحPPء!لاأول of Gilgamesh " n8+.ح,Speiser

.اننلر:الماقمة91-ص!

99.-79"4.PPلأول,Speiser

-101.59.Heidel,Op. Cit., PP

و!سدهاالأرضبم!للت!يطيمهاارال!يئمادىبددس!ناصقداثىا!مللىالميا.اى-02

"ابسو،.

افطر:.!يخرهاالممانيهذهص!

21.- Heidel, Op. Cit, .P173 if

131,-013.er.Op. Cit, PP!22-!لال
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عاثمر"لعالىالمبعث

يترزعليالبكاء

مويساالرافدينوادىلس!نبالنسبةالوافر66!يراوخضرىبمطرهارسكان

بمبيبتهرالتتانهالأموات()عالمالأسفلالمالممن)نعوز(دموونالمضر8إله8بعود!حمقال

)ابريل(نيسانشهرفى8مادي!امالاحمقال3Jوكان)طمتار(.اناناالمصسإلهةوزومم!

بمثسممهالصيدم!نهليملابكفىينتهىماسرمانا!ييانوالم!وف..م6كلمن

كانلتد.مالعطاءالتصدمظاهركلدقال!ال!ضرةت!تفىدانذاكالانتورياحهالميرت

عالمإلىدانفلهتمرردالمصسالسإدهبموتنذورلمالرافديندادىسكان8طيدفىذ!

وال!ريد.الصيفلموسمىأىمائمنصفهناكلم!قيالأموات

تجرىطقشا)عشتار(اناناالإلهةمنوزوامه8الحياإلىهزى8مياصبتومئلما

لإفامةايضنامدعاةالصبففىموم!كانففد.)؟(المقدس6ارواخكلمنمامكل!قامم!

.،(الناسمامةيناليماصوالمون.العزاموا!

فنحن.المسما!يةالنصوسفىلكرهايردتموزطىءدالمونالطإلىإشاراتهناك

كما.عامكلفىتموزندههااحلمنعشتارعلىكتيالههـاءان!ليامشملصةفىنقرا

jEببدكانهالالطيوالبكاءالمزنأنابابلبةالمماديمىفlشهرمنافانىالىفى

التاسعاليفينلكالعزاهمواكبفىتصلكانتالمشاعلدانتموز،اى!؟)

من8الأخيرالثل!الأيامكليقاموكان.المنكورالشهرمنعشروالسايععشروالسالس

طقسىوللنعرضخمهييرى88لنلكلة+()للامكليمتوبابابليةاسمهاحتفالالشهرهذا

.يتموزاث!نمئللدمية

فىالتدبمالمبتمعفىدموزىا!اموت8ضيدتر!الذىالأمرمنالرن!طىولكن

يقامظلبلالمعبد،طقوسمنمامعفىيصعحلمطيهالمزن"ن!ارمه؟الرالدفيلادى

طابعلهكانالذىالمقدسارواع!منتمائاالعكسعليالشعييةالمعمقداتنطافىلىسنويا

إقامم!.فىوالملكمشاركاالمعبدبدليلالرسمياالديانة
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للب!ءصالبابليونالسومريونالشعراءألفهاالتىالمناحاتمنعديد-نماذجوصلتنالتد

ناوالملامنا.المحنلفةالمدنفىالعزاهمواكبفىتقراكانتصالتى5تموزالشابالالهعلى

كانتانهامنالرغمعلى)عشتار(!اناناالالهازوجتهلسانعلىافيقدالمناحاتهذهمعظم

عالمفىمكانهالياخذالأسفلالعالمشياطىإلىسلمتهعندماماساتهفىالمباشرالسبب

فيهايدمظ!طماالشديدةوالعاطفةالعميقالحزنطابعتموزمناحاتعلى!يظبالأمدات.

عددبعدالمناحةمنالأولالبيتيتكررداحياناعجز.اوالبيتلصدرإمامستمرسكرارأيضئا

مثلأ.ث!تكونكأنالأبياتمنمعين

ناومل!صها.الإلههذاابيهاألالتىالمو!لةللنهايةوصفالموزىمناحاتفىونحد

الذينالأسفلالعالمشياطينمنهرباافنامهحظيرةكلم!تبئاكاندموونالراعىالإله

توأخرعتالتى)عشتار(اناناوزوخهصبمطتهعنبديلامعهملأخذهمطاردىفىنججدثونكانوا

عليه)ضاحتىمالفؤوسيارماحعليهإنهال!امخبا.الضياطينعر!وعندما.هناكهن

.ادياحتن!روهرمارإلىالحظيرةاحالواثم!ن

ايأنشاد،"نشيدسفرفىتموزللا"المقدسوالزواحالخصبطقوساثرتومئلما

والحرن.الب!8عادانتشرتفقد،لاحقفصلفىذكرهعلىسنلاسالذىالنهوعلىلسليعان

"إلىماءحزقيالالنبىانالمصوسبهذا8التوراتن!كرإذ.أيضئاالعبرانينب!تموزعلى

تموز،علىييكينحالساتنسوةهناكلاداالشمالجهم!الذىالرببيتمدخل

صم.ق0051حدولإليالإشارةهذهزمنديعود\(!:8)حزقيال

الطقوسمن!يعصئاتموز،اسمانطىسراحةتدلالاشار8هذهانفيلاشك

مولدتشهدأنلهاقدرالتىالفلسطينيةالديارعنكريئاأمزامكنلمبهالمتعلقةوالمعتقدات

الديارهذهعندالمعروف.حزقيالالنبىعصرهنقرونسئامنيقربمابعدالمسمحالسيد

بمجبكانوالذىالكنعانيينعندبعلبالإلهالضاصةللمعتقداتموطناكانتانهاايضئا

على)مبيل(يميلوسمدينةوكانت."موت"الإلهعيو5يدعلىيثتلالكنعانيةالأساطير

الموتبصفةوتموزبعلمنكلاالأخرهويشاركالذىالونيس6لابادمركزااكلبنانىالشاطىه

المتعلقةبالمعتقداتمباشراتصالعلىكانتالفلسطينيةالأراخمىفإنأخرويتعبير.والبعث

ربما،الباحثيننظرفى"الممتتداتنلكفإنولذ&.ويعثهبموه!!القانلةوالنباتالحضر8ياله

ا*م(بمعة)-م!المسمحالسيدبموتيتعلقما!اصة!المسيحيةلىأثارهالىشيئاتركت

.(القيامةل!"ويبعم!
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عليهالمسعالسيدإلىنسبتالتيالصفاتفىالتموزيةاقأثيراتفإنوالمقيقة

تبلم!وفاكانمماابعدالهاقإلي،)،(الباحثئهرلاءنظرفى4اليومتمتداصب!تالسلام

!قدءتمررالإلهعن6جديدسومريةنصوسمنتوفرماضوفيوذلكفقط،ميلةسنوات

المتمئلةالشروةالتدىيدعلىالعذابمنيعانىالألههذاانكيدالفصلهذابدايةفىرأينا

حتىاياسلمةأنواعبشتىضرئاعليهمانهالوابه،أحاطواالذينالأسفلالعالمبشياطين

جمعومعهيتاحاء!نساالبديدالعهدفىيشابههامالهاالصورةهذ.إن.عليهاحوروا

أيديهمعلىليعاشالكهنةررساءإلىأخنرهئمالمسمحهالسيدعلىوالعصىبالسيتكلئير

صلبه.أثناءالعسدىالعذايلاأنواعاقصى

التىالفضامنالقطععدد6التورات!ددانصددةممضكانإذاصاندرىولسنا

رمزايكون)نبهاريدالرقمهذاانام"ثدئن،،بالمسمحسبد.لغيانتهثمنايرذاتسلمها

السريةفىشقلا).("ثلاون،فالتمبير.المدل!فيشممهسومرىمصطلحمنالتعبير

لبسأنهبلجامشعننقرافمثلأبالشى.،الاستملافإلىالاخرهويرمزكم(ر52)!والى

للبطلبب!ركان4ال!رهذاولكنكعم(!25حلىمذبدما)أىمنا05وزنهلرعأمر8دات

امعنهأنسيننرامالملكعننقرأكما.السرىالنصتعبيرحدعلى،)!شقلأ03،"وكانه

تبدرمافإنواخيرا.شقلا503،المعبدذلكوكاننفرفىأنليلالإلهمعبدحرمةتدنيسفى

Iكلمةأبرزهامنلعلبها!نعت6كميرنعوتتموزللا"أنالشابهذاإليهالاشار8 r،لراعى،)

المسع.للسيدالمشهور8النعوتمنايضئاهىلالتى

-27!!

http://al-maktabeh.com



ئمؤمن!
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انظر:،قموزموتعلىالحزنحول-2
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6291()ع155.+.

157.3.- Ibid. P
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عشرلملفانيالمبعث

لقموزالمقدىا،الزفىانانمية

سليما"ا!حيثمادنملبفى

6عد-بصفاتتتصدانها!الهابلينالسومرتضدال!منيةالعق!مدةعنالمعرلدمن

(Anthropomorphs)"كلأالتشبيهومبدأ((Animism)الميويةمبدألاهمهاأبيذهامنلمل

تلكإنسانمنالم!و!منإذ.اتا!قبلماصورإنسانمسقداتلأالىم!معاتاالذان

فىشلىول!.الطبيطةبالظروف،انيةالإحياتهأسلو3بحكم،التثرصمديدكلنأنهالعصور

كانالتىمص!اصة،معهاصرامحهخكل!نالطييعةطعاهرفيتمهخكلمنا!سىانه

هبوبمثلأتسيبممامالداح!كهالطواهرنللهفىبلن.ال!ية6بميامباشرمساصىلها

مذافإنهريالمئل!.النيضانرمدوثالأمطارهطول5مالر!دالبرفى!ود،لالعواصدالرياح

وهكاثرابراعموهكتحالعشبكظه!لالناءالتمل!مظاهىممهعاقدىهذ.ص!إلى

!ف!ص.مرصغكىيمنيملثلكثرةنلتالمب

منطقياكانفقد،الطييمةل!ىأثسانبينالمتواصت!والداكلالتمدىلممليةونتيبة

جميع"بالهةعسدماعندما،عليهايسبغدانالبشربهيت!القوىتلكالإنسانيتصوران

الييةالعياةمظاهربكلتتصدكانتالرافدفيمادىدىالأدهةأننبدولهذاصفاى.

ت!وتشركانتايضا!اكهة.وسلوكاددغباشهاحتياعاىفىتشبههكانتدانهالفسا!

والبشر.الكلمصير!يهولمررتبعثمبلسولهاالمكموتمارسلفلطزعلانلي

الرافدين،وادىس!نمنالتدماءنظرفى،البشرويينبينهااليدالدرقولعل

قموت.لاالألهةأن

بعدهم،مندالبابلمونالسوويون،عسد،الرافدينمادىرى5منميكر!سروفي

للنبات!يإله)عشتار(اناناهىللحصببألهةمالانماءثرالت!تسبيالتيالمصسص!
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الجميلة،الالهةهذ.منالشابايههذاذداحبااعتقدواكما.)تموز(هزىهووالماشية

سكانيقفولم.8الحيافىالمصبمظاهرلكلالمصدركان،المبإلهةأيضئاعيوهااقى

احتفالاتبفبمواأن)1(طبهملزاناكانبلففط،بالمعنفداتالإبمانعندالرافدبنوادى

إلهنلاجذلكومنابدهنىالألهةصنعم!ماخمهامن!اكوناوهعملدنلمنمةوطتوشا

موسمفىسنويايقيمونهكانواالذىالزواجوهو،اناناال!صبإلهةمنلمورىالخصب

المقدس(،)الزواحكان!لمد.المقدس()بارواحتسميتهعلىالمختصوناصطلحدالذىالريمع،

علىالسرسالشعراءي!لفهممادالقصاندالأناشيدترتيليتضمن،أخردينىاحمقالكاى

!طى4المعبد!كاهناتإحدىلورهابتمثيلتقمالتي)عشتار(أناناالمقسمةالعروسلسان

المقدسالزواحنلمح!(،الكهنةاحد)أوالملكدورها.بإيقومالذيسوفالالهالعرشىلسان

الحصبإلهلزواح8محاكابالكاهنةالملهبدخول!تتهيكانتعييم!وطقوسمراسيميتضمن

الحصب.إلهةمن

ن!كرهاالضرورىمنكانالتىالمقدسبالرراحيمسىماعنالقصيرةالمقمةهذهبعد

نشيدسفرطوالمالىم!ضو!ناصئلبإدىالانننتقل،الموضوعبردماتالقارىءلتعريد

نمانيةمنيمصالذى،التيرالسفرهذاانبالن!كراليديرفمن.لسليمانالأنشاد

والمعنمىالهينرمالبننقاشموضدعيزالوماطوولزمنمنذكان4فقرإصحاحاى

دينيةصفةباية،الباحثينبعضنظرفى"يشعلاانهمنالرخمطىالقمي!،العهدلجراسة

تنسيملاممتوياتهأنكما،؟ديمهميوالعبرانينالدينيةالمعمقداتإلىبصلةيمتلافهو

فط-لسانع!ىقار8تردغزليةمقط!عاتعنعبارةالسفرفمذا.المقدسال!بوطبيعةأصلأ

أنهابميثحذابهاالديلغوالتي،وخعمائلهبيمالهسمرهاالذىأحدمابفتىهيمانة

الأئشودةتردأخرىوتار8.معهالينسبةعقاتهاص!تيسافر8ويصور6تتم!ثراحت

الأوصادمنعليهابظعفراحبيمالها!بببنهسحر6،عاشقدتيلسانطىالنزلبة

له.!سرلامالالتشبيهات

في،ف!نهالأنشاد.سفربهيشممالذىالينسى-العاطفىالطابعهذامنالرغموطى

لد!سفارممائلةبقسميةيحظى،الأرثوندكسالمينرمالوخاصةالباحثهةبعضنطر

.طاهر.بهممىمماأعصقمعنىسطور.بينيحملىاصقادهمفىدانه،8التورامنالأخرى

الفتا6دانيهوا،العبرانينإلهإلىيرمزإنماهذاالأنشادسفرفىالعاشقالفتىانفعندهم

العبرانيون.إليهانرحالتى!رضرمزسوإىليستبههىوتتفزل،بهاهويتفزلاثى

اليحامةنمدلااخرىوامتهاداتتفاسبتدالتفستههنينمانم!لالى
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البنورلتوضمحبالنسبةالأهميةمنجمىمانبطىانهنعتقدما!راىبلستشاءنكرها،

يخعودايأصددهفىنحناكىلالراى.طابعهمادم!اكشهنشيدسفرمنهااستمهاثى

الميديد(ومهعلىلأ239عام)فىكننصفمنكثرقبلىادصالذىأ2(ميكالأستافىإلى

احتفالاتمامكانتالتىالعبرانيةالطقوسممورةصدر8بمئلإنمالسلعانالأنشادن!كميدان

عنالعبرانموناخدنماقدالمقدص(رواج)1هذاطقدسوان،الأمالالهةمنال!ثسىإلهنجداح

التىالرنيسةالنقاطبملةومن.الرافدينوادىسكانصبدورهماخنوهاالنيناصانين

فرضيته:مكونفى"ميك،إيهااستتد

بكلمةأخرىومرة"ملك،،بمرةينفتالأنشاد،"نشيدفىالعاشقالفتىإن-1

الراندين.وادىفى)تموز(دحوزىالمصبإلهنعوتمنوهما"راعى،

اخت،5بكونهاومرة"زوجة"هبكونهامرةتوصفالأنشادنشيدفى8الفتاإن-2

.)عشتار(أناناالحصبلالهةصفتانايحئاوهاتان

ومر6،الفتىلسانعلىمر6يردعاطفىحوارعنصار8البمثموخموعالسفرإن-3

وحبيشهدموزىالإلهبنالسومريةالحوارقصاندفىنبد.مافرار!لى!يميم!،ل!مانطى

انانا.

طعبرانمى،بالنسبةكريئاأمزاتكنلمالححسطقوسبلنننيأنمنفاولابد

نزحواالتىالأرض!ي!)ي!ا(إدههمبنالعاتةتبسيدهمديالحصوسبوههد!وريتلي

بؤس!.!رن!6وكثمهاإليها

يتوفريكنلموقتفىهذهبفرضيم!ما.قد)مبك(الأستادأنابضئا!كر.ييدرومما

وانه،المقدس!اكواجالمصببطقوسالحاصةالسربةالنصوسمنفقط!ميلعددإلاليه

الصحةمنكبيرمانبعلىاعتقاشافىهىفرضيةيشوحىان،ذ&منبالرغماستطاع

لالأهمية.

الأولى)ميك(الأسم!ذvمفاعلىعائااربعينمضىبعداى،6291الماملض

شراالسومريةالدراساتخدماقطعتطديلةفتر6سالأمشادهنشيدسفربحصوو

ثريمر(ا!ستاذنشر،مستفيضةوادييةلنو3طراسات!س66مادتنرتحيثبعيدا!

ثريمر(الأستاذاستعرضلقد.)!السرسة(الحبلاناشيدالأمشادنشيد)سلرعنمقالة

التائلالرأىوهنهاالسفرهذابمصوسقيلتالتىالأراءوياختصار،مقالم!،مقدمةفى
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ماضوفىكريمرالأستاذاستظصوقد.السومرسعندالمصببطقوسوتاثرهبعلا،

الأخرهوبمنلالأنشادنشبدسفرانمر8،لأولننشر6،مدبدسومربةنصوسمناكنشد

اغانل5ممردليس&ط!دانهالعبرانين،عندالمتدسوالذوا؟الغمسلطقوسدينيةأناشيد

باناشيدالأنشادنشيدسفرئنونىبتلامرالتاكلاداىايدفإنهلاخبا.،رخيصةعاطفية

علىوخيالهصورهفييمسورايةفى،لسليمانالأنشاد"نشيدكاندان،المقدسالزواح

)،(.تعبير.حدعلي-العاطفةوانعدامالعمودطايععليهايخيماقىالسومريةالأناشيد

فىفصلألهفأفردالأنشاد"."نشيدموفموعإلىكريمرالأستاذعاد9691العاموفى

عبارةمعطمهفىالفصلهذاانمندمالرغم.،المقدسمافداع!الحصب،طقوسعنكتابه

عرضانهإلا،3(رقم)العاشيةأعلاهإليهاالمشارمقالتهتضمنتهاالتىالمعلرمات8إعادعن

تضمنهانكماالسفر،هذابنصسقإمماطرا.-اخر،)ميد(لرأىالتفصيلمنبشى.

خكلمنكريمرالأستادخلصوقد.المقدساكواط!بطقوستتطق8مديدسومريةمقطو!عات

هذهبنتشابهبوحودفاقرميك.الأستاذقبلمنإليهتوصلقدكانماإلىالمقارنةدراسته

العاموالإطار6الصوريتعدىالتشابههذاوانالأنشادهنشيدسلرويينالسومريةالمقطوعات

احيانا.التعابيربعضفىالتشابهإلى

جودلأهباتعليناومبالموضوعالدقيقةالتفاصيلإلىالعموهياتمنانم!نامالاذا

النصوسبمنمقارنةدراسةنقدمأن،الأنشادنشيدسفرفىبابلية-سومريةتلاميرات

لية:الم!النقاطتحديدالنصسبهذا!يمكننا،ا!راشوالنصالسرية

I-طقوسفى)تموز(دموزىالعرشىالإلهبدوريصكانالسومرىالملكإنقلنا

الملودمنكل!يامالم!لسب!طىمنهاننكر،ذلكتوضحنصوسهـلدينا،المقدسالزواج

الثالم!(اورسمةمن.ىم0302-)3802سين-وشوق!م(4802-)5902شولكى

فإنالمالويطبيعة.المهعةبهذ.،ايسن(سدأمنقم5491-)7491دكان-النوالملك

فهذه.السومرىالملكنظير.للورمطابقايكرنالأئشادنشيدسفرفىسليمانالملكلدر

وهىئقئلها!ن6بحراروتدىسين،-شوالسرىالملكزجهاتغاطبالسومريةالعروس

.تقول:

مبىعلىانت!شالعرشى"ايها

كالشهد!لو،وصا&،5الذما

قلبىطىانت!شالأسدايها

كالشهد!لو،وصا&،5الذما
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أ!بمك

امامل!مرتصشةاثفانافهاأسرتمىلقد

النمضفةإلىاخنننيبم!العرشىايها

امامكمرنعشةاففانافهاأسرننيفد

افىفرنةإلىاخنمكىيتدالعرشىليها

انب!لشىالعرشايها

الشهدمنلذ!لهـةنغبلتى

شهذاالمملوءالنومضر%هـفى

اللطيفبهمالكأتمتعلض

أقئلكد!نىالأسدأبها

الشهدمنألذ!لننئبلتى

رنجنكمنىنلتلقدالعرشىايها

وطابلذماتعطيكلكىامىفل!بر

الهدايالكي!دملكيأبىواخمر

ففسكاإليالسوورالظكمفأعرفإنىانلسك

الف!ر!تيضناديتتعالالعرشأيها

هبكاإلىالسرورأدخلكيفاعر!إنيامبك

الدمرحتىضدنا!تتعالالأسدايها

ت!بنىدمتماوانت

انبكلانإلبكأتوسل

ال!افظسيدىياالإلهسيدىيا

أنليل!بإلىالسروريل!ظمنياسين-شويا

)5(000،أقب!أنإلبكأتوسل

يقئلها!ن،الملك5حبييهاتدعوا!نشادنشيدسفرفيالأض!هىالعروسف!ن!يالمئل

لذلكمهرايدمنأسمكادهاهكلرانمة.الغمرمناطيب!بكلأنفمهبقبلات"لي!بلنى

.4(-1:)1فنمرى،كد!اإمنبنى.العذارى
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ينغتبأنه،والماشيةالغضر8إلفابصفم!)تموز(دمورىعنالمعرو!من-2

نفسهاللقبيطلقانالطبيعىمنكانولهذا،(ول.!والبابليةSipaالسومرية)فى"الراعى،

.المقدسالزواجاحمقاللىبد!رهيصالذىالملكعلى

تحاطبوهىالعروسلسانطىئظئتمقط!ةمنليةالم!ا!يياتذ!علىمثا!لنلمذ

شولكى:السرىالملك

سيدىأجلمن،الو!شثورأجلمناغتسلعنسا

لموزىالراساملمناغشملعنمما

بالعنبرفمىاطئبعنسا

..بالكحلعينىاتسعنسا

)؟...الجميلتينيديهبكلتاخصرىئميطعندما

الننم:راعىبشمصيةالاخرهوالأناشيدسفرفىالعرشىيظهرايضئا!يالمئل

كونانالماذا.الظهيرةعندتربضات،ترعىأيننفسىتحبهمنيااخبرني"

الننماثارطىلإخرعىالنسا.بيناليميلةأيتهاتعرفىلمإن.اصحابكقطعانعندكمقنعة

.8(-5:)801الرعامساكنعفدعداكوارص

أنا.السوسن!ييمعاليناتفييرصالطيبخمائلإلىمنتهإلىنرل"حبييي

.3(-2:)6،السوسنبيالراعى.لي!بببيلمبميى

"ثوربالملل(بديله)وكألكالمقدسارواجنصوسفي"وناكهيلقبماكمي!يم-3

والقدرةالق!علىالدلالةمنهيقصدقيوهو(muوا!يةmالسومرية)فىالو!ش،

(2النقر8فىالسابقةالمقطوعةفىالأول)السطرالمثالسبيلطىنذكرالاخصاب.على

فىتاخرتلائهابدبها،بطلقبلندموزى!بببهاإليأنانافبهاننوسلالتىالأنيةوالمقطوعة

مقول:فهى،البيتإلىالعودة

البيتإلىأرمعأنبدلاس!يلىأخل.الشثورياهذاما

اليبتإلىأرمعانبدلااسببلياخلى،(انليلى-كل!لىيا

أمي؟إلىسثلر4!مهفباهة

)"(،نن!لأمىإلىسلامنرع!يلةباية
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هوو!ميلقوىمبلىبحيوانح!مهائطئههالأنشا،نشيدسفرفى8اتةلن!ا!كل

فتقول:أخر!،مر8والأيلىمر8ابر

اوالظبىشبيهحبييى.التلولعلىقافزاالمبلطىطافزاأتداهو!ي!يى"صت

.9(-8:)002،الأياكلبعفر

نشيدسفرنيل!لكالمتدس،الزواجالسومريةالنصوسنىاباحثيمد-4

إلى8الييا8و!ددالتيددمالنما.النصبمطاهرطىداضماتحيدلمهناكانالأنثماد،

الإلهبعودةاحتمالأالمقدسافداجفيهبقامكانالذىالموسمطوالم-س،موسمفىالطببعة

.)9(السفلىالعالممن8ال!ياإلىم!نيةلموزى

السريةالنصوسفىالإلهالعرشىانالأخرىالأساسيةالتشابهنقاطومن-5

الأنشادنشيدفىأيضئانجد.ماوهذا،)01("أختى،لفظعروسهمحاطبةفىيستصل

لسلبمات.

فيقول:هدايا،منلهاقدمبماانانا!بممم!يلكردمونفالراعى

الشهدحلمبمناناهبكإلىاأختا.

الشهدهلبمناناالمحبوبا!ب"مبكإلىااعل

ولد!تهاالتىالأمشهديا،النيمضويااأخم!.

خمسةخمسةالنبزأرغفةلماملثمنياااخم!.

صثمر8عشر8المبمارنلةلهاطتصأياااخم!.

فيقول:،عروسههدايابمصوسدموتالراص!يضيك

البيتإلىسسلهلبهاااخم!ه

ونعاحللنة!ن

وماص!يلة.مدا

وفعاح8!بحمك

وماص8ميد.مدا

)99(البيتالىسسلطههااأختاه
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نفسها:الكلمةسشصلا!وسهيماطيالأنشادنشيدسلر!ىالعرشىهووها

أطيبدهانكرائطوكمالضرمناطيبحبككمالعروسأختىياحبكا!سمن"ما

01:)4.."ولبنص!للسانكتحت،شهدأمقطرانعروسياشفتيك.الأطيابرانحةكلمن

-)12.

إلىعروسهيد!وسوتالعرسىانالمقدسالزواحنصوسلىالباحثيظ-6

لتلكشتحيياناناالعروسلان،لاشيارهاظدمابنالتتزهمنينم!اوبستانهدخول

ع!:هىلها.الدعت

إليهاأدخلني

جنينتهإلىاضأدخلنى

ثنينتهإلىدموزىأدخلنى

الباسقة)شبارهابينمعهفتمشيت

الممتدهاأشعارهاعن!دمعه!وقفت

)12(التفاحشعر(عنديجب"كما"ثثوت،نم

الحبيب:"منة+ا!ديىدخولإلىالإشارةتردأيضئاالأنشادنشيدسفروفى

أطيابها.لمقطرمئتىطيهبى،الهنو*ر-ياوتعالىالشمال!،يا"استيثظى

مرىقطفتالعرسىأختىيامتتىسظتقد.النفوسثمر8!يكلمنم!إلى!يميىليات

.؟(:16،5:)004،لبنىمعخمرىشربتصلى.معشهد!6طتطببى.مع)"يهلأ!

الذىالمقطعفىانانالسانطىعاءماكرارعلى،التفاحشبر8إليالإشار8تردثم

ميل:قبلكرنا.3

!مرتهأطساناشتهيتظلهتمت،البنينبين!يميىكألكالو!رشمربين"كالتفاح

انعشونى.اكبييبعراصإسندرنىممبة!قىوعلمهالممربيتإلىأدخلنى.لطقى!لد9

.4(-3:)0002،!ئامريضةل!نىبالتفاح

طارئاحمييم!دارالىالعرشىمصءالنصينكلافىالأخرىالتشابهنقاطمن-7

إلىفلنستمع.زينتهامابهىثيابهاأهملكلوهىالباببفتحالعروسصاستيابةبيتهاهباب

!ي!ول:أناناي!اطبطودموزى
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الما"طيهاتيئمأض!.

ا!يطيي!اظتت!اةتى

هامل!:انانا!ي

بالصاجمناضسلكيت"استعكله

المقسى2جمابااضسل

الأميضالطستلىبالصابوناكتصمل

السما.ملويمة،الملكية3ثياارتدىكت

،؟(البلينشمىطياغاتتولمذا

الحصوس:بهذاالأئشادنشيدسفرليال!و!ىوقتول

!ببيتىيااختىيالىإفتص.قارماحيميىصي.مسئي!طوهىنانمة"انا

فكفثويىخلمت.ال!ندىمنوقصصىا!لمنإمتلاراصلأ،ملتىياحماشيا

ضت.احشانىعلبهنكتالكوةثنبدمدحبببى.اوسضهالكبدرملىضلتفد.البسه

.4(-2:)3،005ابامقانىطىلاطرمر!اصابعىمزانفطراندا!لمبببىحتح

الكاهن(او"لملكالعرشىبدخولينتهى،نالمضسارواحانالمعرودمن-8

النصوسفىلاسأالنس.إلهةصاافإلهفلاءماكالأ)ال!هن!نجل!

هـلينا.ا!معاصةطى8طرروا!يةكلطلمن!لمعهع!أ!يم!انا!وممة

منمصموفحديثصبه8انهاضهاط!لى3نص/اقيالقصانههنهمنكمب8نماذء

العروسهىلههاايانعلأماد،نصميدسدركلايضئانبد.ماوهذا.الوصالسافر8تالمنس

نلسها:عةمقول

فىصاطوفامم!إنى.!س!فماسبم!،نفسىت!بهمنسبتفراشىطىااليل"فى

المدينةفىالطاندالمرسوبدنى.نلسىتمبهمناطليالشوارعولىالأسواد!ىالمدينة

أرخهد!لمفامسكمهنفسىتحبهمن!ت!تىههلأملورتهمفمانفسىتمههمناصايتمخت

.4(-1:)003،ييخبلتمن!هر8أمي-أدظم!!تى
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بمؤمكل

عئابدهليصهمامعمهانالتمممةالسورنسان2بالنسمة!مغاض!ياأمرلم،ن!-9

كلق.الم!حسبم!هـمفأ!ا!بماوقصص!دماطىالقحيمنسان21معرفةلألك.ادل!ىاثامةت

كهلانطا!ن!هدافىكالداى!ود.كطبةلسالكينلأسرارمكسلإ!نعطبه+مهالقطبسضمرهـئاأمرلم

!ح.المد.لىا!هةصنس!مابعدانطانعها6إمادخكلسنالأسلطب.،راسم!خ!منبسنط!

ان!ر:.التثلحطضامز

13.-12.PP.8ول!لكل4طه!نل!"لا,Bliateولحمة

.Vol.,93 PP،!حملدLanguage and Lite2عة - American Journal of Semi

-ا14.

er. ' The Biblical Song of Songs and the Sumerian Loveر-!سا

Songs" , Bulletin of the University Museum of Pennsylvania, Vol. .5 No. I

(PP.6291)ك!-13.

لمضعةادسةاللنةفممكرلنفياددع!اىفيالمنتص!مناتمانيحمكفلاال!اقعلي-،

،نهالتىلاثابباهلأا!منص!!د*ايمكل،كصس!ئطففهم!لنا!ادفينمنالا!

!اسصي.لاولضا؟وننضمنخلا*ص!/-نه!ن-نسل

39.-29.PP!ول.".محأن!!Sacred5ح+ا,- Kramer

64.-636.- Ibid. PP

اململ.ا*صميق!منا.نتةىمن-7

.82.728.PP3ءك!-8فىح.!ه.

ط!ها4لمد81خرافصكلىد!نر3الأمواكهطلمفىمامنصلى!ضيانهيعت،نحث-9

راهع:اصاصل!منمر4!.ال!موصمفى-مميدمن-الطممةني

!ما.!ا5167مىقمور.6!دمادمكر:طىل!ا!دعدطخ!ل
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!مان!لكوها!طما!بماثي"لبئ"نه"اع.ام:اص!!كنلا!لن!ض-."

لص!.!مملهاال!يطفصيلانماال!سيصلةس!باورا،لا5اكنراصممامظسةليطم!ن!امالنا

التماص!منضهص!.كضكلن!"!اما!اعد،س!صلم!.الحكلصك!ك.!ن!اانلنا

.رلهع:للى!نصسى

!83.Kingshipand the Gods",PP"طم!
24.-PP.156,128 n,!33!،ث!ول!د"

11!!س!-.!؟في."89.
101.-12.Ibid. P

31-."ظثو.
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عشرلملفثثلمبعثلم

ايىصبر

الذىالضربفىلكبمنهامند!نممتلفةهالأبمنخمرويادالبابل!ىالسرسمق

ةضحينوعلىنفسهفيعدالدهرصرودعليهمم!لبالذىالمذ3،الانسان"ص!يلور

أملولاعانبكلمنيلفهطلام،وسقممرض،وعذاب!رمان:الشقاءمنب!ركلخارفا

مميادانماكانانهمنالرفمعلىالإنسانهذاتصيبمماو!ايرهاالشردرهذه.ال!صىفي

مالقرابين.الأضاصلها!قمماكهةيحا!،ل!فا

السومرصط!بخصئاموضوغا"المصطلحهذاسحإن،،المطب"الإنسانكانلتد

قضيةأنينىولا.الأخرىاللنونسانرفىبر!ادافيهويرعواأبها،والبابلمت

ولطي!رتبطدانها،العصرالطينيةبالمعتقداتوثيئاارتبا،ترتبطالمعن!يالانسان

ومبدلهذا.الإلهيةالعدالةمسالةوهىالا،الأهميةفايةوفى!سماسة،بسمالةال!صى

الفدبمة!لور.8اقوراكلامص!ص!رو.الماليموض!عناتماصبلفىالممولقبلعلبنا

فىقديئاافردمنها!نطلقكانالتىالهينيةالنلفيةنوفمحان،والبابلينا!عضضد

.!ياىفى!نييراتا!داثمنبهي!يطماوفهمتفسير

ليصالبشرخلقتالألهةانالرالدينوادىنىالفردضدالساندالاضمادكانلتد

كانالفردانكلشكولاالمعابد.لها!سنىالقراب!،لها!قدم،8بالعبادي!صها:بمدمتها

لال!مابةالمعونةوسلوكاالمسن،مقواهمقابلالألهةنشمهانفىالألدبالرمةيطمع

.8الحيافى8والسعاد

وتقديم،دالعباداتدالشمانربالطقدسلالقيام،الالهيةالألامرIALL!كانتولهذا

بالفة.أهميةداماروهاالقدما.العرا!مىبهاتمسكالتىالأمورمنالمعابد،إلىالقرابي

ترا:منتركوهمادالي"القدبمةالعرافبةالممنفىالمنناثر8المينيةالأبنبةإلى8واحد!طر8
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عنصورةتعطينامهأ(بدمماءلمائملينيةأساطير،وصلوات!راليم)فاديدننسلينى

العديرومن.ا!ليمةياقه!وحعمارتهمفيافينىأسافيا!ند"اللأىال!ايزملى

دانماشكلى!طايعلماتدانئامكنل!دالههالبابلىال!مرىالفر،!!ألع!أبا!م!

التراتيلمنذ!هيتنمحكما.صالتصممةرمدلصعواطدطىاحيابممتطو!كلف

لالصلول!.

مالبابلينا!ح!تالطينية8اليدطيهتتومكانتالدىالعامطار21هوهذا

.وضاب3ثوامنبالنموور8عنهايتممضومادالهه،ا!لأبينالم!ي!حىيخما

منال!رمةبهذهمضمونةهكنلم8،سيد8"حياتس!ىاممهة،طامة80!اصانيخر

مننصببه،دالمعاصررشالفدما.منكبر.منل،دالبابدىالسدرىالفردكانفف.السهلة

المحتلفة.ألطبيعةوكوار،المرض5الفقر:دا!زانهالممرهموم

هىالألهةإن:منهلابدكانسوالأوالبابلم!السومررسمنالناسبعشأنارهنا

الحيرطىالطمر!سيالأمور،هذ.مئلتحمثانإذأامكنفكبف،الكونهذاظقتاكى

الناحا6اكل!ا.ضابعش8!يافى

صفاتمنتظلمنفسهااكهةأنمامثالهالسوالهداطىالكهنوت3طاولن

ولذك.الملي!ةالأدرلىالمراحلخكلفىدالمداعدالبطشالعنفمساتيعتسضماشرو6

روم!ا(بالصومربة)سموهاإلهمةنماميىمندابد.ئشنر.الكونهذاكلقدض!لا

مالكباافدرايضاالمربعناصررمنمالمطلويلسلا،!!م!الفبطاصرتتمئللا

إلىايضا،االشرفى!الضدورةالألهةهفهمسهال!لىطممرل!ناخر!تعبير.لالنفاد(

بري!اابئاقط6امراملدلم:السرىالمئلضهي!ول!د

!يإلماحيسلبقىفإنهالتعلبلةهذابمئلالرافديندادىلىالفردقبلماإذاولكن

الأخيار،نصيبمنمالحيرالأشرارنصيبمنإذاالشريكونلالماذا:التاليال!يدىسواله

يرفلحأكللدعاتقئاش!صئادالمرضادالنقرا!عهيصيانيمكنجمفلمر!يتعيس

الرغيد6دالعيشبالفنىويفعمون8السعاد3بثيادالمعمكينالاشنمنص.

ا!عضالدينرمالتجنل!مناالسوالهذامعكلطىالإهابةصورتعدتومهما

اساسية:حاض!ث!ستمتلألالفال!فىءنمالايابلص؟

ولهذا.أك!ارهاوسيرالراكهانسان21بمصتطاعسىواسمةمكمةلمهةأ-1

اث!.إسعاديومقىتنييكلحكمتهاالرالهبمضرر.ظي!ى
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مرو!ة.نهابةالىينت!اوانلابدف!نهمصةإليافلحواداندالاشنالمعتدينإن-2

باكهةيتطمثأالانساطىدانوالسعادكيافياحإلىالطرشهىالتقو!إن-3

.)؟(ماملأاماملاالعونيدلهتمدانلابد*مها،بهتمرالتىالظروفم!نلف!حتدائئا

لنلابدالحيرانطىمضمالهابل!السوهتفيالساندالاصمادكاناخرويتعيس

يصبوأالشياهذهفىاثبمكىالصالحالرملطىوأ،المطافنهايةفيالشرطيينتصر

د!!متها.الألهةطفمنبياسدلا!يصابر

سنرفىواخعوشكليداذيهمالهالرافلينوادىفىالعقاندىالمفهومهذاإن

ال!ينية-التأليدمنالنررهذاحيى.ويابليةسوصرهةكافهة،امئلةلديناأنمالمقيثة.،(امحب

مضمت.امىسفرمنهااستقىهـمماالتىاقميمةالطورعدىالأضواهيشلهمماالأدبية

!لتلوراقىاكليفمنالنوعهذاانفياطفانمثمللافإننااض!،مهةلس

القصيدةفىللعلىدليل!يرقميمة.سوهريةاصولإلىيرمعإنماالمعل!ب،"الإنسان

التوليمكنناعامةويصورة.)!\%,%3مامفىكريمرالأستاذنشرهاقدكانالتىالسومرية

رنيسة:اقساماربعةلىممعانها6القصيدهذهعن

بالفضيلة،والتسمكالألهة8مبادضر!ر8تكلدينيةنصانحتتضمنعامةمقدمة-1

.!المزهذاكلم!وم)النص6القصيدحولهتمورالذىالشضصعليايضئاا!توتلربما

ناحيف،هيرتهقدالهم!أنكيفالمعنبالرحللسانطى8القصيدتصف-2

!انمة.ظلمةسوىالدنياهذهفيمررىيعدلمدانهله،ننكرواقداصدقانهواصاصحابه

.فى!طيالمضاصلىوصمر.الأمراشبمنم!ابت!ه-3

I-مانبه.إلىاكهة8عهبعدالمطا!نهايةلىوالمص8الشدانلراح

حوارشكلالموضوعهذامئلتتناولالتيالتصيدةتتنذفل!ياناابابلمىعنداما

يواسيهأنيمال!،حكيمله!مديولمعنبرملب!تألورب(سفرقىنبد.ماغرار)علىمطول

بر!مةالإيمانإلىهـيهاهوالتىصالقنولالياسحالةمنيمرمهداندالامهتابهطيه!فهون

عذابه.منتظيصهعلىوقدرتهااكهة

بقصيدةبالمسمارياتالمنتصينبينالمعرولهةالبابلية8القصيدإلىضمناهنانشيرإننا

lonian)8*،الالهية"العدالة +beodicy!3()فثحطدوراو!لمررشسبعةمنقتالفالتى،

يعد،8القصيدهذ.تدو!زمنانالممتملومن.بيتاعاثمرا!دعلىمنهادوركل!يضوى

.)،(ي!0001!دىإلىربما،الكاشىالسرنهايةإلى

-492-

http://al-maktabeh.com



الحصى.فىأملأهعلاوانهبنبه،فيإشفتاالنباانكبد5!وار.التن!ببدا

نأطالعهسو!ن.معينراءاو!نفتركا.أبدا.ماتانيلبثولمالدنياهذهكلولدأنه

علىالبكرأخيهتفضيلبسببالمرمانألاممنفقاسى.العائلةقلكفىمولىاخرهديكون

الآلهة،إلىيتعبدكانصباهمنذف!نهن!د!غم.والامتيازاتالرعايةليالأبنا.منغير.

أشىعديهوسدلتده،يشكرأصطقانهأصومعدتطهرهاضهادارتدكنهااقرابين.دهاو!قمم

لااكينأولئكالألهةتحمىلا13لما:فيقولالمعنبيشماكلوهنا.ومنزلةم!نةاقم

انفسهم،صايةبصتطيعون

مشاركةسوىيكنلمأبويهمتأنلهمبينا.قنوطهطىبالزعرالحكيمصديقهوييييه

"لالذىالنقوى!صبلةدانئاهوالرغبدالمبثىانوموكأاممعاء،للبشربةالمحنمالمصيرفى

على"طائلةثروةعندهتتجمعربتهيخشىالذىمالمتواضع"يحرسهملاكلهيكوناكهةيضم

.تعبيرهحد

فىيطرح!الأفىل.المكيم!مديقهالمعنبب!المنوالهذاطىسيالأالحوارويستمر

المجتمعمنمر8ينتزعهاومصماهدصورشكلطىيعيشهاكانالتى6المعانامنعانئا8مركل

الفاب.شريعةتسود!يثالميوانعالممنومر6الاجتماصوالثفاقالظلمحيثالبشرى

واحد!رعلىيضربدانئاكانأنهالمعنبيطرحهاالتىالتفاصيلخكلمنالقارىء!يشعر

ايهية.العدالةومدوىحقيتوهوالا

لىان-بالعيةالإتيانفى،الحكيمالرملصدي!هويراعة!طنةتتهلىاخرىحهة!ن

قياسئاصديقهطرحهاالتىالسلييةالمظاهر"فلسفة،وفى-احيائاالمعنبمقنعةض!بدت

عليها.المتمار!اكينيةلالتمايمالفاضلةالاثتماعيةالقيمعلي

منيمولالمبالضيئولكنلدزا!درذاالحوأرهذامقاصيلنتتبعانبطناكانلقد

بانالحكيمالربلاعتراف:متعادلةنتييةإلىخلصاالمتماسشكلاأنبالقول!كتفى.ذ&

اكهةمقدراتإلىالمعنبوانصياع،الانسانعليهاعبلصفاتوالرياءوالنفاقا!ب

الدورينيلاسفيمانقتبسالتوضمحمنو!لزيدغير.ليسياراشهامرهونخمهبلنواضرافه

:البابلين"عندالإلهية"المدالة4قصيدمن27(-)26الأخرش

الصكم:

البشربنىخلقالذىاكلهةملك،)د!8ولناروإن

طينتهماستظصالذى)!8أداالل!(رولومارالعظمةوصاحب

صورتهم،التىالمت،)ف!كم!7(مامى6والسيد
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ا!ثمرنصييمنالباطلقولمطوا

الصدقدونالكبالأبدداليمنحوهملتد

الثريصبالإمكليت!مثونلههم

م!ن،كلفيطلهيصاباثراهوانملكإنه5:عنهفي!ولون

لسوكلأمهالفقير"طث!وسمهم

لقنلهويتأ!مردنعليهيفترونإنهم

محرئاكانلوكماالمذابصنوفيقاسى!لبطونه

انلاسهينمدونلمالمفزع!مقه!قىبهوياثون

النارتممدكما

:لمعذ"ا

صديقىيارحيملرملإمك

واعرفهااجملتيتفهص:ساعينى

ومتضرعماكل،متواضعرملإننى

مامعكلعوناابدل!لكننى

متواضعاكمتساحةهنىسرمافإدا

خافت!وكلماتى،واطىءصونى

الأرضيفالقلالت!راسىارفعلا

أصحابىمعأتعبدانأستطمعلاكالعبدلكننى

با!دةخذفىاكىالالهظيمدنى

).(الرصةهمرنىالتىاكهةؤلمرني

القصيد8-الحاضرلب!ممابالنسبةأهمية؟كئرهاابابليةالقصاندأشهرانغير

Ludlul)المكمة،رب"يأنييننبالممرو!ة bel Nemeqi)هذ.إنمطلعها.إلىنسبة

منبلربماوتضمالمفظمن8عيدبحالة،ر"أهـمعةطىبالأصللفهـساالتى8القصيد

04 oسابقتهامثل،6القصيدل!تطد.النصتهثممبسببميلةأثزاءمنهاضاعتبيتا

مشرى--شبشىاسمهر!علصتالورطي،الكاشيالسرفى5،الالهية"العدالة

.!لطن
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إدي!صمنالطتدسدطهىالأد!هي!ثميمتئا!نالطملىاانداضماطص

النراعيةبالمقولتتمئلطام!ةثر!ةلهكانتكماااللةفيماليةمنامسا!تلدانه،افاس

دالب.لالماشبة

الياس؟ممابالدهر،له!تكرالأحوللبهساتطدن!دهنر8حن!علىهـلكن

لراح"اطكسيد.!نقطمهـكضبلاشتدلههمعينلا!يدلماكهةتر!قد.لالقنوط

مكانه.واحتكلبهلياحةالمؤامراتانواعصشىكي!يكونالحاشيةرعالمنالطامعون

ا!صحابهدكلهها!صدفا"له!نكرالمناصس،كلمنافصبىطدن!دهأخراولمسماخىا

:جد.يدعلىاء!لذلةلرمةالمالبه!يلفت،بينهمفرشوكثهيعاملونهاهلهوصار

داخمقىإلهىعنىتغلىلقد

ضىوابتعدم!الهتى!ذلتتى

يلازمنيكانالذىالصالحالم!وفارقنى

غع8كاصدبالفرارلالتحارستىوالرد!

رمؤلمىووهنتقوتىذهبت

منعتىدالتفيتىرات

..)حعانبكلمنبىيعمقمبفف!

دل!علاو!مسىاكهةلحموالملك

يسكندرلمطغهبهاغم!ط

!عبتأسنالماشيةل!مال

..بهتائاوقالوابينهمفيماامتمموالقد

خفيةانسلكيفتطمتالنبلاءمشيةاصلمىكلتالدىانا

كالعبدصرتالرفىالمقلمصابانا

كالنبدلأ!يذاكلرتهمطىاهليبينوصرت

الطررشكلإلنيستمعأحدلا

القصرسنلتماا3إإلىمتالرصيولا

...طماكنتلوكمافنتعبسمدينتى
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!وىصديكلصارلقد

ماكزاشيطاناصارل!فيقى

بشمد8ئليننىصاحبى

باستمرارأسل!تهميصطونواصمابى

المطرحياتىئيزضاصلقانياص

المبلسفىطنايطشنىوبدى

سمعتىتشىالناس

الأخرالعانيإلىيعررونورشى!الماومعارفى

0007!يبكامنىيعاملوننىاهلى

لناحفظتهاالتىبالصور8حئالشييهةش!!-مشرى-!شبشىمنالصور8هذ.إن

والذى،الشر،ص!ميدا*يمصومستقيئا"كاملاالاخرهوكانالذىايوبص8التررا

لفومت!الفنممنالا!سبعةمواشيه"كانتإفىالحالةميسورالبابلىنطيرهمئل،كان

اصابهماسرعان،الأخرهو،أهوربأنغير.)8(أتانوخسممث!بقرفدانوخمسمتةحمل

وممالهأضامه:ممنلكاتمنبموزل!ماكلمفاعث!!يصور؟فقدإذالشيطانيدعلىالشر

بيانبهاترميوالأننتمرثكانتالبقر،وقالاموربإلىماءرسولأ"إناهلهوضىوابقار.

.لأخبرك!دىانا!موتالسيدب!دالفلمانوضريواواخنوهاالسينمصعليهافسقط

لاخنوااليمالطىفهيمواف!مكثينواالكلدانمىوقالأخرماهإديعكلم؟هوويينما

بنوكوقالأخربا.إديمكلمههوويينما5لأخبرداناونبوتالسيفبحدالفلمانوضربوا

جمرمنماتشديدةرءلادا،ا!براخيهمبيتفيخمرلمويشريونيلاكلونكانواويناتك

أور-لهقام.!دىأناونبوتفماتواالفلمانعلىلسقطالأربعالبيتنداياوصدمتالقفر

أميبطنمن!مث!ريائاوقال5وسهدالأرضطىلضرأسهشعرل!مبتهومرو

لمهذاكلفى.مباركأالرباسمفليكناخذوالرباعطىا!،.هناكإلىاحةوعريانا

.)9(8حهالةمهينسيولمأرويمطىء

مافرارطيلأمورالعبيدسعتىدالأصدقا.دالأقارم!الأهلتتكرفقدايضئا!يالممكل

فىأور-*لسانطىما.ممابعظهنانقتبس.دكان-مضرى-شبشىحالةفيرأبنا

عشر:التاسعالاصماح
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نسونىصصنىمالنينخذلونىقدأثاهـس.ضىزاضارمعارفىإخومىضىابعد"قد

بفمى.يعبظمدتعبدى.نرمياأعينهمفىصرت.امنيئايصمونثىلامانيميتىنزلاه

ش!نه-مشرى-لشب!دمىبالنسبةلاال!دهذاضدالأمريحمصرولم...).؟(+إليهتضرت

موضو!ةابابلية8القصيدمن701(-94)الأسطرنيالم!الرثيملفى.لأور*بالنسبةول

العذابمنمزيدإدىتعرضهمن،6كمبأشياءضمن،البابديالنثييتصث،البمث

ماتشرر8لاشباحبا!احتبستاثىالأمراضانواعب!كشىابتتبسبم!والشقاء

"أبسي:الصقميا.ونالأمواتمالمفىمواطنهامنتهاحمه

طتيةل!بىبممت،المنودالرحلاناإننى

طغبنفضالونال"همرضهوفها

الأ!قفىئلرم6،الشررس،الرسهىوها

الأسفلالمالمسطحمنمفي،الرأسوهممع

العمقمباهكلموضعهمنبتمرلهال!لمرر،و"السمال

)1؟("ايكور،فىموخمعهمنيتمركالعنيد"و"العكمبح

ليسو!ذاب،بدنيةأمراضمنصالأرلاحالأشباحتلكلهسيبم!ماد&بعديلكرثم

:!،ضييتص!دانإنساناىبمقلور

يرتبفبشىجعلتأطرافىفىذم!الحمىمطتلقد

..القصب!زمةئ!نىمئلماالط!يلقهـاميوخلمت

الثوبكامهبيسدىليi"الملميطانونلص

كالشب!ويفطينىطغيميم!النم

نبصراندلا!ننلرانبناى

تسمعانملامفتتاناثناى

مسمىطىالوهناستموذقد

لحمىفىالرطةل!ك

يدىالشلللامسك
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ركيتىلىالعهزول

.المرI(9(!ساىنسيتحتى

فمىعلىل!ضعشرك

شفتىيغلقمزلاج

"موردي"وفطعبابي"5سئد

صقىوانكتممودع!طال

..الرانمةضأقبرى

بلواىطالتلقد:احل

الطعامل!ةوجهىوتفير

دمىوانحسرلصىوقرهل

علدىسوىيكسوهالاوهى!ظامىتنككت

المرضواصابهاانسيتىالتهبت

عذابالالخر!ح،البوديةسروالازمإننى

سهنى:بيتىصارلقد

بشىينليدةشلل

ي!يلنى!مي!ح

بلمغومرحىمولمةاحزانى

شديدةوالضرية،أرضئايطر!نىسو!ه

صارممهعاز،يطعننىرمح

النهارطولالعذابصنوفورينىومعل!بى

استرىلحظةيتركمىلافهو

الالتوا.كمر8منمصبىتم!

!بعثرأطراكلامتدت

الثعلبببيتمئلمامربضىفىاببت
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ال!ل!ا8نتمررمم!مابران!ليلاتمول

اف!مكامن!ى*مي

الرا&هيرط!

مرضىتلأسمصطي!الرالونامفلا

ستمىلانتها.د!كصدالرا!للا

!دىفط!دالعونطدمالىلا

مانبىاليبالسررترصنىالهتىللأ

ماهز8الدفندلأ(زبمبالانتطارقرر!

،1(أموتأنثبل!تيطيالمناحةاممهتلقد

صوزاهطن،-ممد!دى-شبشىالبابدىالطديهمسدكميممنمطةمقاطعهده

أضنا.،متن!ىرجلماثعمنمنمزعةصورشكلونمنوهى.لالمسدىااللميلعذابه

مرمنابقىلإنه8المعانانلكمنالرغمعلىولكن،فعلماالمرضبهو!علبصررزالممر

قوله.حدطى،شمشالألههر!مةعليهفممرلسيثىالمنشيالى!يلنا!ر،بعدالة

لنا!فظتفتد،الدنيا4متامنلديهامكلفقدانبعدايوبلاثا.الذىالمذام!أما

م!لة:الأتهى8صدرالتوراةعنه

هامتهإلي!دميهباطنمنؤيءبترحاموربوفمربالرب!ضر(مناديطانمور6

متسمكامراكاانتءوله!الت.الزمادوسطلىماد!وهوبها!ع!!مقفةلنلسهفل!ذ

اللهضدمننقبلال!ير.البهلا!ءصى!ممحمينلهافقال.رمتاطهبارله.بكما!

بكلالث!أيوباصمابسمعفلما.بشفتيهأيوبينطىءلمهذاكلفي.نقبللالالشر

النعماتىوصوفرالشوصويلدالتيمانىاليفاز.مكانهمنوا!دكلماعاطيهأتىالدىالشر

ويكوااصواتهمفرفعوايعرفيدلمبعيدمنأعينهمد!فعوا!يعزدهلهليرثوايلامواانوتواعيوا

سبعةالأرضعلىمعهوقطدا.السماءنحوروسهم!وقترائالدلامبم!ما!دكلومرو

.)5؟(جذاعظيمةكانتكأبتهانرالا+مهمبكلمةأ!ديكلمهدلمليالوم!بعايام

6مالمراربالأسىمنهمكانكلفىمملو.إصماخا42منالمكوناموربسنرإن

واتعابير.اختلفتومهمابه.ابنلىالذىالمرضهذابسب!لمعنيالورلسانطىوالشكوى

عضالبدا.مبنلىرحلشكوىصعبار8بوهرهافىف!نهاابابلى!نطيرهمعتشابهت

.الرببهاقييعرهـلنمولاسببهيعرفلا
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فى!ومعالمنهين.الدط!طلنسيأسداالىسىءمنالأم!دساتالنموهذاطى

بالذتصلتيالاليبالعدالةالمطلقدالايمانالطريلة3الرامر!طةفىالصمرركان!قدكله

اور.سلرطي،ال!كمة،رر"لأمينابابلية8اقصيدمنكللي

خافتبصيصالمدلهما!قلىبداافى.بالفرءنلباكانIJزمةvIاشتدف!ن8لعادKل

الأ!م.منسلسلةمروبداانهالبابلىالمعنبيحسماإ؟.النهايةببدايةإيذاناكاننورمن

إلىالرملهذانطهمانعر!ظ،6مديدمابسيرتدىصفاربلاراىأنهأولهاوكان

كامنبلورقامثمالانىالم!الطملىلهولمحهر.الموضعهذا!ىمحرل!الرقيملأنالمنم!

وهىصمابةإلهةالثالثالطمفىددأى.المعلبال!طىالطقوسبعضفلمرىالتعزيم

هذا!الوقد8.تعوتطيهكبترببيد.يصلملتمئارملاراىكمابمصميم!،تواسيه

أشاهوكل.بالنصىإلبهالبشرىبحملمانهمردئالإلهمنرسولبلأمهالئفلنيالرمل

:العذابقيودمنمرل!يدطىتمررس.عنالمطيالرمللهUمماالمقدءبمضنقتبى

سبدىنمنصفاما!عد

..الرحيممرلوخكلبوسكن

العظيم،الكر-فىانتمنياك"الحدص:قالانويعد

..أذاىتصلالرىمعلف!نه

احقالى8+الشرسإل!فطر

الأسنلالعالمسطحإلي،الرأسهدمعواخذ

..."أبسيالعمقمياهإلى+الشرسالسعال5ل!"

الموتكلنغطاهمااالتانالمعتمتانوجمناى

بصرىوانارفرسخألفالكنعنهماابعد

أطركلرجلمئلالمسدولتانالمظقتاناذناى

سسوفتحالشمعمنهماأخرج

الممىبفعلتتفسهانسدالذىأنفى

..برا!ةأتمفس!ملتألامهسكن

...االتانوشفتاى

قي!مماوفذالرعبعنهماطرذ
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افضطىصصلا!تيانسداللىىص

وممفلازاحالن!امهمكلسط

يعضالىبعضهادان!لمدتمممكتاقيأسناني

مئورها!تارتياطهال!

النطق!كي!وىلاالدىاسيالساكا

ا!مطنلسهل)ضم!(ط

ماضممتضاقتأثىحنهرتى

)."(كالمزمارتفنىفصاروضعهاإلىأرمعها

8واستعاد،العذابمنخصمهتفاصيللكردىصم!ن-مطمرى-دبمدمى!يستمر

إيساكمعبدكاصدابابلمدلنةإلىبنمابه،ثصيلتهوتنتهى.ميالابم8المياهسمهأعضاء

شبشى-يقدمهنا.المديدةبواباتهبذمتتقلأمردئالعظيمالمدينة2لهالم!صصإيلا

!رائانيرائا:اكبانحوس!اء!يكرملهقدمكماالبابلى،اكهإلىالصلواتصم!ن-ممكمرى

...وبفة!مراعسيؤ:ايالىلا"مسمنة

اضاد5رأك!إبلالمساكمبدسنل!

الطسى8شروقبوابة5إبرمادقد!مرألىنرلمنأنا

بألزخاءطيانعمالرخامههبوابةفىهنا

السلاموملت،السلام"بوابةفى

الحيا6اطيتالميا؟،"بوابةفى

الأحياءضمن!سمبتالمثسس،شردق"بوابة!ى

ض!ىمن!رتالن!ند*،"ضرانفى

الرحمةيص!فميراحالعبلدة،"بوابةفى

كريتىفرمتالكربك"تلر!"بوابةفى

المقدسالما.علغنثر،المقدسالما."بوا!ةفى

مردوخالإلهمعنفسىرايت،السلام"بوابةفى

صريانيتمقدميقبلتال!صب،*بوابةفى
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امامهماوالصلاةاالماء؟يؤلجنقد

أمامهماالمطرالهموروروخمعت

لالعطاياوالهداياا!رابنقدمت

مسشةوشباهنيمائانمرت

..نقئا!مزاكال!لمهدطد9منةباستمراروسكت

لهمبينا+العاصفةمن"الرم!كلمهضدمابالفر؟الاخرهوأيو*صبرانتهىوقد

منا!ىمهمالالإنسان،وقدرطبرخلقماكلفىدالأبصارالعقولتدركهالااقىحكمم!

ينفيهاممعرلةولمالطبيعة،ال!ياة!فاياالكونأسرارمعرنةيستطعلاA!إلالرابةعكل

لهكانماكلالربإلبهردبلنامرروصبرمذام!فصةاننهتولفد.مفدراتمنالضالقله

سنةداديع!متىلم!"بعدماضىهأن8ا!دا!دكر،وممارلهداهلهاخيإليهواعادضبففا،

..اميا!يهأربعةإلىبنيه!نىبنيهلراى

كالأتى:نومزهاالاستتتاماتمنعملةإلىنملصمقدمماكلمن

فىماضمةأهميةمالبابلونا!عدقاعارهامسالة،الالهية"العدالةكانت-1

الشىءبعضممنلفةتبلووتفسيراتنظرومهاتفيها!ابدواوناقشوها،المررمية،حياتهم

أنميدودلكن.العكيمالرطصديقهمعالمعنبالرحلحوارمن!لئاذلكطهركماأحيانا،

علىوان،الإلهيةبالعدالةالإقرارنموالرافبئواد!حضار؟فيواضحااتبائاهناك

ممالة.لاالأمرنهايةفىسممقذ.ألألهةياالشر،اصابهماإذا!يصابريصبرانالإنسان

شبشى-البابلىائتئيالرملقصةبينماساسية6ط!يدتشابهنقاطهناك-2

كالاتى:نلفصها-أيوبوقصةشكان،-مشرى

مرموقة،ومكانةكبيم8ثردةلهلرئاتقفارملأبدايتهافىالقصتينمنكلتمثل-أ

41كلفتتمطمالمعنونتتابه،الكوارثعليهتتوالىغر8حين!طىلكن Laiثرواى.كلوتضمع

ضاعتالتىالأولىالنهـسةبعد6مباشر!ضالبداءببنلىالربلنمنكلاإن-ب

منسارتقدكافتالأمورإن:أخرويتعبير.المرموقةالاجتماعيةوالمكانةالممنلكاتبسببها

.سواءحدعلىالمعذب!!رجلينبالنسبلأأسوأإلىسىه
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الإلب4با!الةالمطلقيمان2داالطلة+3الذامر!طةخكلكلاشركانلتد--

لاكلملاءةالهابلىالرملمنكلسلوككليالذت!صفت!

مشرى-شبشىابابلىتا*أالمكمةهر*ه،نينقصيدةمنهليايتضح-د

lلوالما!لميةأوالملكالأصلفىسيههيكنل!دكان- .. Lذدراءيكمنكانلانمالتاهـث&

عليهو!سلهالرلجةهذاص،الأخ!الألهةمع5كلهر.أدارضسامرلئالبابليةاكهةكيس

إلىبالنسبة!ثنفسهوالشىء.الناسمنالأشرارإلىواسلمهالعلمرو8،مالأمراضالأدداح

لاالذىالرملىهذاإيمانعمقمنبنفسهالأخيرليت!ال!لميطانإليالربأسلصهضماأمورب

.يتزعزع

!لبالنسبةالطبيعيةمماريهاإلىالأمدد8و!د8،لمجسالقصتاننتهىهـ-

الرطين.من

-!-
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الموامم!

.Lambert.!.!،ءللدص Babylonian Wisdom Lite-ا

الصالمة:4ال!اإليالقمما.المراق!ونكلر8بمفهمالضاصا!صلكلصلانكلر

Jacobsen,' "The Good Life" In Before Philosophy. (A Pelican Book

223.-218(9591.PP

PP. 127 :912- "Sumerian Leterature and2.ث!ال!لا- Kramer. The S
391The()"،.ء791. Bible". Analecta Biblica

انظر:الشها.8الميالىالممالحالإنسان!دابايوبسر!-3

Stanley Cook, An Introduction to the Bible (A Pelican Book )5691 PP

.38311أ؟83-3مه.

الأليى:كالمصطلحالممولدالنىمن6القصيهد.ان:ياطكراليمير-!ن4

a literation, acrostisمملة.اواسئالكتأمياتها!رو!اماكلممضالواقى6القصيداىث

لوراوطمتسيعةابالنة6التصيد34()4م!طةلألدارال!موتيةالمقاطعاوانلممعنالدفنص!ياللعل

دالملك.اكهما!د.التعز3،هن،أبيي-كينم-أناصاكيل:التاليةالهملةطيل!صلنا

on priest an adorant of the godأ!Kinam. Ubbib, the incan-3.1ا!ة

andthe".أ King

الأة!صصمانمنالتى8التصيملف،نال!هنهداانوالراهح

792(.-2265 - Lambert, Op. Cit., .P 98 (lines

الاعتباربنظر)خلينلامىتالأسم!دندرهالدىالمت!ملةاش!لهاخرفياكل!ىالنصاعتمشاقد

:VI"3قر!مة

(Pfeiffer,11 A Dialogue About Human Misery" in ANET (Third edin
044.-438.PP

29(.-77.PP.33 (L. 43-.)94 34 (L.7,6..")ح- Lambert, p

ترهمة:ات!ر،ال!كمة"دب80،ئبدنقصيص!

.Pfeiffer,)11 will praise The Lord of Wisdom" in ANET (Third edit) PP
.006-695

:9:1-84-ايوب

03-صلا
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9-اط!:1:،1-؟2.

16-2":9":لى-؟.

.94PP-43,)54(45،)6-9.ص 41 (L!12,11,.حدس 13 - Lambert, p

.ively!(.84-)011نL

.13-2:7:اكله-؟4

.(Op.Cit. PP.51-52 05L(-15-ك!لاكعا
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